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ACEF/1516/10707 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Universidade De Aveiro

A1.a. Outras Instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Universidade De Aveiro

A3. Ciclo de estudos:
Criação Artística Contemporânea

A3. Study programme:
Contemporary Artistic Creation

A4. Grau:
Mestre

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
D.R. nº 215, 2ª série, de 8 de Novembro de 2007

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Estudos de Arte

A6. Main scientific area of the study programme:
Art Studies

A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de
Março (CNAEF): 

211

A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16
de Março (CNAEF), se aplicável: 

n/a

A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005,
de 16 de Março (CNAEF), se aplicável: 

n/a

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
120

A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
2 anos

A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
2 years



12/28/2015 ACEF/1516/10707 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=dd9c71d4-3690-e18b-762b-561e841a46ca&formId=8395be61-203f-1fba-3f43-562faaddebf0&lan… 2/81

A10. Número de vagas proposto:
25

A11. Condições específicas de ingresso:
Titulares de licenciatura/equivalente legal:
Áreas Artísticas e Tecnológicas (Artes Plásticas, Som e Imagem, Artes Performativas, Novas Tecnologias);
Professores das áreas artísticas para ensino;
Profissionais áreas de conceção ou produção de conteúdos criativos.
Titulares de grau académico superior estrangeiro em Áreas Artísticas e Tecnológicas:
conferido por Estado aderente ao Processo de Bolonha, na sequência do 1º ciclo de estudos.
reconhecido por órgão científico competente como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado.
O Conselho Científico da UA pode admitir, sob proposta do diretor do curso, candidatos que não satisfaçam as
condições referidas anteriormente, mas cujo curriculum escolar, científico ou profissional demonstre adequada
preparação para a frequência do curso - previsto na alínea d) do n.º 1 do art.º 17.º do DL n.º 74/2006, na redação
dada pelo DL nº 107/2008, de 25 de junho e da alínea d) do nº1 do artº 47º do Regulamento de Estudos da
Universidade de Aveiro.

A11. Specific entry requirements:
Holders of bachelor / legal equivalent:
Artistic and Technological Areas (Fine Arts, Sound and Image, Performing Arts, New Technologies);
Teachers in artistic fields (for education);
Professional areas of design or production of creative contents.
Foreign academic degree holders in Artistic and Technological Areas:
on completion of the 1st cycle of studies conferred in accordance to the Bologna Process, by a state adhering to
this process;
recognised by the Scientific Council as meeting the goals of a degree.
The Scientific Council of the AU can admit, on a proposal from the DPD, candidates who do not meet the
conditions referred to above, but whose school curriculum, scientific or professional demonstrate adequate
preparation to attend the course - referred to in subparagraph d) of paragraph 1 of article 17 of Decree 74/2006,
in the wording given by Decree No 107/2008 of 25 June and of paragraph d) of article 47, paragraph 1 of the
University of Aveiro Studies Rules.

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Percursos alternativos como ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de
percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):

Não

A12.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do
doutoramento (se aplicável)

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of
organisation of alternative paths compatible with the structure of the study programme (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):

<sem resposta>

A13. Estrutura curricular
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Mapa I - Estudos de Arte

A13.1. Ciclo de Estudos:
Criação Artística Contemporânea

A13.1. Study programme:
Contemporary Artistic Creation

A13.2. Grau:
Mestre

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Estudos de Arte

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Art Studies

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym

ECTS

Obrigatórios

/ Mandatory

ECTS

ECTS

Mínimos

Optativos /

Minimum

Optional

ECTS*

Estudos de Arte/ Art Studies EA/AS 54 0

Estudos de Arte/ Ciências e Tecnologias da Comunicação/Art

Studies/Science and Technology Communication
EA/CTC|AS/STC 6 0

Estudos de Arte/Ciências e Tecnologias da

Comunicação/Design/Ciências Sociais/Art Studies/Science Technology

Communication/Design/Social Sciences

EA/DS/CS/CTC|AS/DS/SS/STC 0 18

Estudos de Arte/Ciências e Tecnologias da

Comunicação/Design/Ciências Sociais/Art Studies/Science Technology

Communication/Design/Social Sciences

EA/DS/CS/CTC|AS/DS/SS/STC 42 0

(4 Items)  102 18

A14. Plano de estudos

Mapa II - Estudos de Arte - 1º Ano / I Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Criação Artística Contemporânea

A14.1. Study programme:
Contemporary Artistic Creation

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Estudos de Arte

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Art Studies



12/28/2015 ACEF/1516/10707 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=dd9c71d4-3690-e18b-762b-561e841a46ca&formId=8395be61-203f-1fba-3f43-562faaddebf0&lan… 4/81

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano / I Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year/ Semester I

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular

Units

Área Científica

/ Scientific

Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas

Trabalho /

Working

Hours (3)

Horas

Contacto /

Contact

Hours (4)

ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Estética Contemporânea/Contemporary

Aesthetics
EA | AS Semestral/Semester 162 T:30; OT:20 6

Laboratório de Experimentação e Criação

Artística I/Laboratory of Expression and

Artistic Creation I

EA | AS Semestral/Semestre 324
T:30; PL:60;

OT:20
12

Arte, CIência e Tecnologia/ Art, Science

and Technology
EA | AS Semestral/Semestre 162 TP:45; OT:20 6 Opção/Optional

Estudos de Fotografia/Photographic

Studies
DS | DS Semestral/Semestre 162 TP:45; OT:20 6 Opção/Optional

Design e Organização de

Exposições/Design and Organization of

Exhibitions

DS | DS Semestral/Semestre 162 TP:45; OT:20 6 Opção/Optional

Sociologia da Arte/Sociology of Art CS | SS Semestral/Semestre 162
T:30; TP:15;

OT:20
6 Opção/Optional

(6 Items)       

Mapa II - Estudos de Arte - 1º Ano / II Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Criação Artística Contemporânea

A14.1. Study programme:
Contemporary Artistic Creation

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Estudos de Arte

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Art Studies

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano / II Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / II Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
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Unidades Curriculares / Curricular

Units

Área Científica

/ Scientific

Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas

Trabalho /

Working

Hours (3)

Horas

Contacto /

Contact

Hours (4)

ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Crítica de Arte/ Art Criticism EA | AS Semestral/Semester 162 T:30; OT: 20 6

Laboratório de Expressão e Criação

Artística II / Laboratory of Expression and

Artistic Creation II

EA | AS Semestral/Semester 324
T:30: PL:60;

OT:20
12

Projectos de Instalação

Artística/Installation Art Projects

EA/CTC |

AS/STC
Semestral/Semester 162

TP:30; PL:30;

OT:20
6

Vídeo Arte Digital/Digital Video Art EA | AS Semestral/Semester 162
TP:15; TP:30;

OT:20
6 Opção/Optional

Expressão Gráfica e Plástica / Draw ing

and Graphic Expression
EA | AS Semestral/Semester 162 TP:45; OT:20 6 Opção/Optional

(5 Items)       

Mapa II - Estudos de Arte - 2º Ano / I Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Criação Artística Contemporânea

A14.1. Study programme:
Contemporary Artistic Creation

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Estudos de Arte

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Art Studies

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano / I Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / Semester I

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular

Units

Área Científica /

Scientific Area

(1)

Duração /

Duration (2)

Horas

Trabalho /

Working Hours

(3)

Horas

Contacto /

Contact Hours

(4)

ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Metodologias de

Investigação/Research Methodologies
EA | AS Semestre/Semter 216 TP:45; OT:20 8

Seminário/Seminar
EA/DS/CS/CTC |

AS/DS/SS/STC
Semestre/Semter 270 TP:45; OT:20 10

Dissertação/Projeto|Dissertation/Project
EA/DS/CS/CTC |

AS/DS/SS/STC
Semestre/Semter 324 OT:30 12

(3 Items)       
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Mapa II - Estudos de Arte - 2º Ano / II Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Criação Artística Contemporânea

A14.1. Study programme:
Contemporary Artistic Creation

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Estudos de Arte

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Art Studies

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano / II Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / Semester II

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular

Units

Área Científica /

Scientific Area

(1)

Duração /

Duration (2)

Horas

Trabalho /

Working

Hours (3)

Horas

Contacto /

Contact

Hours (4)

ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Dissertação/Projeto|Dissertation/Project
EA/DS/CS/CTC |

AS/DS/SS/STC
Semestre/Semester 810 OT:40 30

(1 Item)       

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Diurno

A15.1. Se outro, especifique:
Não

A15.1. If other, specify:
No

A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respetiva(s) Ficha(s) Curricular(es)
deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)

Paulo Bernardino das Neves Bastos (Diretor) e Graça Maria Alves dos Santos Magalhães (Vice-diretora)

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço
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Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III - Museu de Aveiro - Santa Joana Princesa

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Museu de Aveiro - Santa Joana Princesa

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._P_UA _Museu de Aveiro_27_05_2011+[upload].pdf

Mapa III - Estágio 2014.2015 Instituto Sénior da Misericórdia de Ovar (ISMO)

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Estágio 2014.2015 Instituto Sénior da Misericórdia de Ovar (ISMO)

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._MCAC+ISMO.pdf

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço demonstrando
a adequação dos recursos disponíveis. 

A17.2._Mapa IV - EstCurtDurMUSEU 2014-15.pdf

A17.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efetivo dos seus estudantes
no período de estágio e/ou formação em serviço.

A17.3. Indicação dos recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos
estágios e períodos de formação em serviço.

A Universidade de Aveiro dispõe de recursos próprios para acompanhar os seus estudantes no período de
estágio. Os docentes, habilitados nas áreas cientificas enumeradas no A12.1, têm experiência de
acompanhamento de estágios do 2º ciclo o que lhes permite desenvolver uma reflexão consentânea com os
objetivos do curso, assim como acordar com os mestrandos as empresas com perfil para oferecer estágio.
Tal como previsto no Regulamento de Estágio da UA, a Direção do curso nomeia um docente para acompanhar
o estágio (orientador de estágio). Para além do acompanhamento na Universidade do processo de estágio e do
trabalho que o estudante desenvolve, acompanha também o estágio, no local onde decorre, através de
reuniões com os representantes da organização de acolhimento.
Cabe ao Departamento de Comunicação e Arte gerir os apoios que os orientadores (docentes do Curso)
queiram solicitar para deslocações ou outras despesas.

A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training
periods.

The Aveiro University (AU) has its own resources to accompany their students in internship. Teachers, qualified
in the scientific areas listed in A12.1, have experience in monitoring internships from the 2nd cycle of studies,
which allows them to develop a reflection cohesive with the course objectives, and arrange with the master's a
business profile to offer them internship.
As provided in the AU Internship Regulations, the current direction appoints a teacher to supervise the
internship (training supervisor). In addition to monitoring at the University of the internship process and the work
that the student develops, the supervisor also follows the internship at the actual place through meetings with
representatives of the host organisation.
It is up to the Department of Art and Communication to manage the support that the supervisors may require for
travel or other expenses.

A17.4. Orientadores cooperantes

A17.4.1. Normas para a avaliação e seleção dos elementos das Instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB).

A17.4.1. Normas para a avaliação e seleção dos elementos das Instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/8395be61-203f-1fba-3f43-562faaddebf0/questionId/2f4df5d2-e730-d152-b1b7-561e78bf97d4/annexId/c63cedf0-76b7-d953-8351-562faa34ada8
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/8395be61-203f-1fba-3f43-562faaddebf0/questionId/2f4df5d2-e730-d152-b1b7-561e78bf97d4/annexId/2a75ff14-057f-421f-593c-566ecc2e4703
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/8395be61-203f-1fba-3f43-562faaddebf0/questionId/2f5cb432-ddd6-91d1-814d-561e78ae80ca
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Documento com os mecanismos de avaliação e seleção dos monitores de estágio e formação em serviço,
negociados entre a Instituição de ensino e as Instituições de formação em serviço.

<sem resposta>

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de
professores).

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de
professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for teacher
training study programmes)

Nome /

Name

Instituição ou estabelecimento

a que pertence / Institution

Categoria Profissional

/ Professional Title

Habilitação Profissional (1)/

Professional Qualifications (1)

Nº de anos de serviço /

No of working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A20

A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
O Mestrado em Criação Artística Contemporânea é lecionado na Universidade de Aveiro. Algumas unidades
curriculares (e.g. LECA I e II ou Dissertação/Projeto) poderão ser lecionadas em colaboração com outras
instituições com as quais a Universidade de Aveiro estabelece protocolos.

The Master of Contemporary Artistic Creation is taught at the University of Aveiro (AU). Some courses (e.g.
LEAC I and II or Thesis/Project) may be taught in collaboration with other institutions with which the University of
Aveiro establishes protocols.

A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._Desp_7047_2011_Regul_Credit_UA1.pdf

A20. Observações:

A formação dos indivíduos é por nós docentes considerada como um momento que não ocorre somente em
“tempo letivo”, mas que advém, também, de entre outras formas de ensino/aprendizagem que se concretizam
por um conjunto, integrador e coerente, de outras ações e formações: workshops, conferências, seminários,
viagens de estudo e pequenos estágios (residências e exposições).

Os Protocolos de Cooperação mencionados ao longo deste Guião, nomeadamente associações culturais
(Binaural/ Nodar, CineClube de Avanca, AlbergARTE e Cultivamos Cultura), podem ser consultados aquando da
visita da A3ES. 

Acreditamos que deste modo, e de forma mais consistente, se podem atingir os propósitos de uma formação
pratica, teórica, tecnológica e de estrita relação com o mundo artístico e da investigação em arte.

A orientação acrescida pelo desenvolvimento da atividade de investigação, assim como a crescente
competitividade para acesso à formação de 3º ciclo, aumenta nos mestrandos e amplia na academia, a
responsabilidade na forma como modos e métodos dos cursos de mestrado podem contribuir para o
cumprimento desse objetivo. Não obstante, as presentes mutações e desenvolvimentos tecnológicos sociais e
culturais – e a responsabilização ética e sustentável – aconselham o ensino das artes a focar-se num sentido
(lato-senso), interventivo e interpretativo (formação avançada – Mestrado) que em simultâneo forneça bases
sólidas/coerentes para o reconhecimento da profissão de criador.

Esta leitura – exposta nos objetivos e plano curricular do MCAC – solicita, com a estrutura e método, um ato
consciente da formação em Estudos de Arte e estabelece-o como curso de referência comparativamente com
outros mestrados a nível nacional.

A formação facultada pelo MCAC é, essencialmente no 2º ano, dirigida aos interesses do mestrando (individuo).
O facto da UC Dissertação/Projeto inserir nos seus objetivos/metodologias a possibilidade de esta ser feita por
estágio - que é norteada por uma necessidade de formação encontrada pelo estudante em acordo com o

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/8395be61-203f-1fba-3f43-562faaddebf0/questionId/2f9b8400-7e96-d29c-868b-561e787a5ad5
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orientador - reforça e guia autonomamente o individuo para a integração no mercado de trabalho no âmbito das
saídas profissionais.

Complementarmente, importa referir que as unidades I&D às quais estão afetos os docentes do MCAC (i.e.,
ID+, CITAC, CITAR) têm por finalidade o reforço da atividade de investigação, praxis e desenvolvimento
tecnológico na área dos estudos de arte, visando, entre outros objetivos, a produção própria de conhecimento
científico neste domínio, assim como a colaboração com outras instituições de ensino superior nacionais e

estrangeiras em programas de pós-graduação e produções culturais.

Desta forma, com este ciclo de estudos, a UA traduz em formação avançada de recursos humanos a sua
produção científica de nível internacional, recorrendo a um ensino tutorial de elevado nível científico que
pretende perceber e gerar oportunidades para os criadores, expandindo a oferta formativa da região.

A20. Observations:

Training of individuals is, for us teachers, considered to be a moment that not only occurs in "school time" but
that comes also from other forms of teaching/learning realized by an inclusive and coherent set of other actions
and training such as workshops, conferences, seminars, study tours and small internships (residences and
exhibitions).

The Cooperation Protocols mentioned throughout this document, in particular cultural associations (Binaural/
Nodar, CineClube de Avanca, AlbergARTE e Cultivamos Cultura), can be consulted on the occasion of the visit
of the3ES.

We believe that in this way we can consistently achieve the purposes of practical training, theoretical,
technological and close relationship with the art world and research into/in arts.

Guidance and tutoring amplified by the research activity, as well as the increasing competition for access to
training of 3rd cycle, surges in masters and expands, in the academia, responsibility in the paths and methods of
the master's courses to help meet that goal. Nevertheless, these changes and social and cultural technological
developments - and the ethical and sustainable liability - advise teaching the arts to focus on a sense (broad-
sense), interventional and interpretative (advanced training - Master) that simultaneously provide
solid/consistent basis for the recognition of the creative profession.

This understanding – stated in the goals and curriculum of the MCAC - calls to the structure and method, a
conscious act of training in Art Studies and establishes it as a reference course compared to other masters at
national level.

The training provided by the MCAC is, essentially in the 2nd year, directed to the interests of the graduate
student (individual). The fact that the UC Dissertation/Project incorporates into its goals/methods the possibility
of this being done by internship - which is guided by a need for training by the student in agreement with the
supervisor - strengthens and autonomously guides the individual to integration in the work-market within the
career opportunities.

In addition, it should be noted that the R & D units to which the MCAC teachers belong to (ie, ID +, CITAC, CITE)
aim at strengthening the research activity, praxis and technological development in the field of art studies,
aimed, among others goals, the production of scientific knowledge in this field, as well as collaboration with
other national, and foreign, higher education institutions in graduate programs and cultural productions.

Thus, with this course of study, the AU translates into advanced human resources training their scientific
production internationally, using a high scientific level of tutorial teaching you want to see and generate
opportunities for creators, expanding the training offer in the region.

1. Objetivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
A construção do perfil do criador, pela sua amplitude, compreensão e profundidade, é desenvolvida de forma
holística, integrando metodologias e práticas de investigação em arte, basilares na formação em Estudos de
Arte. O curso está alicerçado numa formação transversal resultado do cruzamento de várias áreas científicas
instaladas formal e conceptualmente no Departamento de Comunicação e Arte. Pretende-se:
fortalecer experimentação artística em variados formatos e meios, providenciando diversificados recursos
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técnicos e aprendizagens práticas; 
questionar o significado da criação na contemporaneidade, estimular a reflexão critica dos processos sociais e
culturais em arte; 
desenvolver competências, aptidões e métodos de investigação especializada e transdisciplinar que
sustentem o trabalho necessário à conceção, desenvolvimento e debate de projetos artísticos;
formar artistas/mediadores culturais no âmbito da Criação Artística Contemporânea capazes de operar
individual e coletivamente.

1.1. Study programme's generic objectives.
The formation of the profile of creators are of such a scope, complexity and depth, that is approached in a
holistic manner, integrating research methodologies and practices in art, structural in Art Studies training. The
course is grounded in a cross disciplinary threshold resulting on the crossing of several scientific areas and
conceptually invested in the Department of Communication and Art. It is intended to:
strengthen artistic experimentation in various formats/media, providing diversified technical resources and
practical learning;
question the meaning of creation in contemporary society, stimulate critical reflection of social and cultural
processes in art;
develop skills, proficiencies and methods of specialised and interdisciplinary research to support the work
required to design, develop and reason of artistic projects;
forming artists/cultural mediators within the Contemporary Artistic Creation able to operate individually and
collectively.

1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da Instituição.
O Mestrado em Criação Artística Contemporânea (MCAC) enquadra-se nos princípios gerais do projeto
educativo, científico e cultural da Universidade de Aveiro (UA), bem como nos objetivos e critérios de estudos
de segundo ciclo definidos na legislação Portuguesa. 

A UA é uma instituição pública de ensino superior que produz, difunde e transfere conhecimento e cultura,
promovendo a formação integral dos cidadãos, através de atividades de investigação e aprendizagem ao longo
da vida, numa atitude de permanente inovação, qualidade e empreendedorismo, centrado no desenvolvimento
regional, nacional e na internacionalização, reforçando a ligação com os países de língua oficial portuguesa.

Promove, para a sociedade, a transferência do saber e da tecnologia e a dinamização de atividades culturais e
humanistas em prol e estreita interação com a comunidade envolvente, desenvolvendo ativamente o
pensamento e a consciência crítica da sociedade, enquanto instituição socialmente responsável e ativamente
implicada no desenvolvimento sustentável.

Identificando, oportunamente, as partes interessadas – agentes científicos, culturais, sociais e económicos, da
região, do país ou do estrangeiro – estabelece e reforça parcerias com o meio social, industrial e tecido cultural,
fortalecendo os mecanismos de inovação e o fomento de boas práticas, designadamente através do
intercâmbio e partilha de recursos humanos e materiais.

Dispõe de uma oferta formativa diversificada, transversal aos seus departamentos e que assegura a formação
integral das pessoas, adotando perspetivas multidisciplinares e eticamente orientadas (estimuladora de
sucesso, autoaprendizagem e da aptidão para empreender). Promove uma visão integrada da formação e
contínuo reequacionamento dos modelos de ensino-aprendizagem, centrados no estudante e no contexto da
sua preparação para a vida, suportados em tecnologias e sistemas de comunicações inovadores,
nomeadamente através da utilização de processos de e -learning e de campus -wide.

Os objetivos do MCAC coadunam-se com os da UA e sua missão, na medida em que se trata de um projeto de
ensino e formação orientado para as necessidades dos mestrandos e do tecido sociocultural que a UA procura
servir, apostando num ensino especializado, através do desenvolvimento e implementação de experimentação,
atitudes criticas, reflexão e competências de criação e investigação, mediante uma abordagem tecnológica,
cultural, social e ética. 
O plano curricular complementa a oferta formativa institucional, na medida em que, se encontra centrado no
potencial artístico e criativo dos mestrandos, alicerçando a aprendizagem na experimentação de diversos
meios e tecnologias numa inter-atuação com outras áreas cientificas e recursos humanos e técnicos
disponíveis, potencializando a transdisciplinaridade, interatuando com a oferta cultural da região.

1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's mission.
The Master of Contemporary Artistic Creation (MCAC) is part of the general principles of educational, scientific
and cultural project of the Aveiro University (AU) as well as the objectives and criteria of second cycle studies
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defined in national legislation.
The AU is a public institution of higher education that produces, disseminates and transfers knowledge and
culture, promoting the integral formation of citizens through research and learning throughout life activities, in
an attitude of permanent innovation, quality and entrepreneurship, centred regionally, nationally and
internationally, reinforcing the link with the countries of Portuguese official language.
Promotes to the society, the transfer of knowledge and technology and the raise of cultural and humanistic
activities in support and close interaction with the surrounding community, actively developing thought and
critical conscience of society, as a socially responsible institution and actively involved in sustainable
development.
Identifying in due time interested parties - Scientific, cultural, social and economic agents, of the region, the
country or from abroad - establishes and strengthens partnerships with the social, industrial and cultural fabric,
consolidating mechanisms for innovation and the promotion of good practices, including through the exchange
and sharing of human and material resources.
It bids a diversified training offer, cross their departments and ensuring the integral formation of the people,
adopting multidisciplinary and ethically-oriented perspectives (stimulating success, self-learning and fitness to
undertake). Promotes an integrated view of continuous training and re-equation of teaching and learning
models, centred on the student and in the context of their preparation for life, supported technologies and
innovative communications systems, including through the use of e-learning processes and campus-wide.
The objectives of the MCAC are in line with the AU and its mission, inasmuch as it is an educational project and
training geared to the needs of masters and the socio-cultural fabric that the AU seeks to serve, focusing on a
specialized education through the development and implementation of experimentation, critical attitudes,
reflection and skills for creation and research through a technological, cultural, social and ethical approach.
The curricular plan complements the institutional training offer, in as much as that is focused on uncovering
artistic and creative potential in the Master students, anchoring the apprentice in an experimental approach of
various technologies and inter-actuation with other fields of knowledge maximising the human and technical
resources available, expanding the transdisciplinarity and interacting with the regional cultural offer.

1.3. Meios de divulgação dos objetivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Utilização dos meios de divulgação institucional:

sítio web oficial do Departamento de Comunicação e Arte (http://www.ua.pt/deca/) onde constam os objetivos
do curso, plano de estudos e conteúdos das unidades curriculares integrantes; 

reuniões do corpo docente, que, pelo envolvimento e estabilidade têm garantido a consecução, atualização e
divulgação dos objetivos de forma efetiva e consistente;

a coordenação do curso, com os docentes, efetua uma sessão no início do ano letivo, apresentando aos alunos
a informação relevante sobre os objetivos e funcionamento do curso e eventuais esclarecimento de dúvidas;

na primeira aula de cada UC é efetuada a apresentação dos seus objetivos específicos, programa e
metodologias de avaliação;

adicionalmente, os estudantes eleitos para integrarem a comissão de acompanhamento do curso, servem
também como veículo de comunicação entre estudantes, docentes e órgãos de gestão.

Divulgação não institucional: facebook e blog anual dos alunos de MCAC.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
Use of institutional means of dissemination:
 
official website for the Department of Communication and Art (http://www.ua.pt/deca/) which contains the
course objectives, aims and syllabus and outcomes of each unit;

faculty meetings, that by continuous participations and stability have ensured the achievement, updating and
dissemination of objectives effectively and consistently;

Degree Program Director (DPD), with other professors, performs an induction at the beginning of the school
year, presenting students with relevant information about the objectives and functioning of the program and
possible clarification of doubts;

the first class of each CU presents their specific objectives, syllabus, methodologies and assessment criteria;

additionally, students elected to join the monitoring committee, also serve as a vehicle of communication
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between students, professors and course coordination.

Other means of dissemination: 
MCAC Facebook and blog of the annual MCAC students.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudos, incluindo a sua aprovação, a
revisão e atualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.

Compete ao Conselho Pedagógico (CP) e ao Conselho Científico (CC) pronunciar-se sobre a criação de ciclos
de estudo e sobre os planos dos ciclos de estudos ministrados, cabendo a sua aprovação ao CC. O Conselho
da Unidade (CUn) pronuncia-se igualmente, sobre esta matéria. A prática implementada é similar para a revisão
e atualização dos conteúdos programáticos. 
Os órgãos de gestão do curso são o Diretor de Curso, a quem incumbe, designadamente, a promoção da
qualidade do curso e da definição, articulação e gestão da estratégia global do curso, por forma a garantir a
qualidade do ensino, e a Comissão de Curso (CCur), que dinamiza a participação ativa em todas as matérias
relacionadas com o funcionamento dos cursos e contribui para o regular funcionamento das atividades de
ensino e para o estabelecimento de boas práticas. 
A distribuição do serviço docente é proposta pelo Diretor da unidade orgânica ao CC, que delibera sobre a
mesma, sujeitando-a à homologação do Reitor.

2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study programme, including its approval, the
syllabus revision and updating, and the allocation of academic service.

The Pedagogic Council (PC) and the Scientific Council (SC) issue an opinion on the creation of degree
programmes and on the study plans of degree programmes. Official approval lies with the SC. The Departmental
Council also issues an opinion on this matter. Current practice is similar for the revision and updating of the
contents of course units. 
The management bodies of the degree programmes are: Degree Programme Director (DPD) and Degree
Committee (DC). The DPD promotes the quality of the programme and defines, articulates and manages its
overall strategy regarding quality assurance and enhancement. The DC foments active participation in all
matters related to the functioning of programmes and contributes to the regular functioning of teaching
activities and the establishment of good practice. The distribution of teaching hours is proposed by the
departmental director to the SC, which deliberates and presents its proposal for approval by the Rector

2.1.2. Forma de assegurar a participação ativa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão que
afetam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.

Os docentes e os estudantes estão representados nos órgãos comuns: Conselho Geral (CG) e Conselho
Pedagógico (CP). Ao CG incumbem as decisões estratégicas e a definição de linhas orientadoras no plano
pedagógico e ao CP compete, designadamente, pronunciar-se sobre as orientações pedagógicas e os métodos
de ensino e de avaliação, promover a realização de inquéritos regulares ao desempenho pedagógico, aprovar o
regulamento de avaliação do aproveitamento dos estudantes, promover a avaliação do desempenho
pedagógico dos docentes, por estes e pelos estudantes, e a sua análise e divulgação, e pronunciar-se sobre o
regime de prescrições. 
Ao nível das unidades orgânicas estes membros estão representados no CUn, que se pronuncia sobre os
planos de estudo dos ciclos de estudo, e na CCur, com as competências identificadas no ponto 2.1.1..
São criadas, igualmente, sedes de reflexão, dinamizadas pelo Reitor, com o objetivo de se promover a audição
da comunidade universitária.

2.1.2. Means to ensure the active participation of teaching staff and students in decision-making processes that
have an influence on the teaching/learning process, including its quality.

Teaching staff and students are represented in the university’s common bodies: the General Council (GC) and
the Pedagogic Council (PC). The GC is responsible for strategic decisions and defining guidelines on the
pedagogical level. The CP is required to issue an opinion on the pedagogical guidelines and methods of teaching
and assessment, promote the administration of regular questionnaires on pedagogical performance, approve
the regulations for the assessment of student learning, promote the assessment of teacher performance, by
teaching staff and by students, and to analyse and disseminate the results, and to issue an opinion on the
regime governing enrolment restrictions. 
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At the departmental level, these members are represented in the Departmental Council which gives its opinion
on the study plans, and on the Degree Committees, with the competences identified in 2.1.1. 

Other spaces for reflection, activated by the Rector, exist to give voice to the university community.

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
A partir de meados da década de noventa, a UA colocou as questões da qualidade como uma prioridade
institucional, desenvolvendo um sistema interno de Garantia da Qualidade do Processo de Ensino-
Aprendizagem, numa primeira fase de monitorização das Unidades Curriculares (uc) com o objetivo de
promover a melhoria contínua do seu funcionamento. O SGQ_UC, em funcionamento desde 2009/10, prevê
quatro fases de desenvolvimento: Diagnóstico - monitorização das uc tendo como resultado a obtenção de
parâmetros quantitativos que caracterizam o seu funcionamento. Àquelas uc cujo comportamento se afaste de
um padrão de normalidade, é dedicada uma atenção especial. Melhoria -elaboração de relatórios para cada
uma das uc; Garantia – análise por uma comissão departamental dos relatórios de melhoria das uc do
departamento; Supervisão - supervisão do sistema pelo Conselho Pedagógico, promovendo a sua adequada
implementação, análise e divulgação de resultados.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme. 
Since the mid-nineties, quality issues have been a priority for the UA. It designed an internal Quality
Management System (QMS) for the Teaching and Learning Process, the first stage of which involved a system
for monitoring the Curricular Units (CUs) with a view to promoting the ongoing process of enhancement. The
QMS for the CUs, in force since 2009/10, involves four stages of development: Diagnosis – monitoring of the
CUs and the attainment of a set of quantitative parametres for characterizing them. Special attention is given to
those CUs whose behaviour deviates from the norm. Enhancement – writing of reports for each CU; 
Assurance – analysis by a departmental committee of the reports of the departments’ CUs; 
Supervision – supervision of the system by the Pedagogic Council, which promotes the proper implementation,
analysis and dissemination of the system and its results.

2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na
Instituição. 

A implementação dos mecanismos de garantia da qualidade na Universidade de Aveiro é da responsabilidade
do Vice-Reitor, Prof. Doutor José Alberto Rafael, cujas responsabilidades incluem a coordenação do processo
de avaliação institucional e a supervisão dos gabinetes de apoio à Reitoria, previstos para a Qualidade e
Auditoria e para o Planeamento, nomeadamente o Gabinete de Planeamento Estratégico.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 
The implementation of quality management mechanisms in the University of Aveiro is the responsibility of the
Vice Rector, Prof. Doutor José Alberto Rafael, whose responsibilities include the coordination of the institutional
evaluation process and the supervision of the Rectorate’s support offices for Quality, Auditing and Planning,
namely the Strategic Planning Office.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos. 
A informação necessária ao acompanhamento e avaliação dos ciclos de estudo é recolhida através dos
inquéritos pedagógicos e relatórios docentes administrados no âmbito do Sistema de Garantia da Qualidade
interna, que mobiliza informação relativamente ao funcionamento irregular das unidades curriculares (tanto
positivo como negativo), os relatórios desenvolvidos para efeitos de Melhoria, Garantia e Supervisão da
qualidade do ensino ministrado, e, ainda, através do levantamento de informação quantitativa relativamente a
cada ciclo de estudo pelo Gabinete de Planeamento Estratégico, nomeadamente índices de preenchimento de
vagas, taxas de sucesso e de abandono, e indicadores de eficiência pedagógica. 
Está constituído um grupo de trabalho que tem como missão, com base nas estruturas e informação
existentes, desenhar o modelo para a avaliação da qualidade pedagógica dos ciclos de estudos. 

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study programme. 
The information necessary for monitoring and evaluating the study cycles is gathered from the pedagogical
questionnaires administered under the internal Quality Management System, which highlights information
relating to the irregular (both positive and negative) functioning of curricular units, from the reports written with
a view to ensuring the enhancement, assurance and supervision of the quality of the teaching provided, and
from the quantitative data about each study cycle collected and disseminated by the Strategic Planning Office,
namely regarding the filling of places, academic success and drop-out rates, and pedagogical efficiency
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indicators. 

A work group has been formed with the mission to bring together these different strands in a model for
assessing the pedagogical quality of the study cycles.

2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade 
https://sgq.ua.pt/PEA/Documentos/SGQ_documentogeral.pdf

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de melhoria. 
A Direção do Curso promove semestralmente uma reunião com os membros da CC com o objetivo de analisar
a informação recolhida do SGQ_UC. Nessa reunião além de discutirem o significado e ações consequentes da
classificação atribuída a cada uma das UC, é dada particular atenção a situações relevantes – necessidade de
Planos de Melhoria Obrigatórios.

Os docentes, observando o resultado da classificação da UC que lecionam, elaboram os relatórios de docência,
apresentando, se necessário, um plano de melhoria identificando uma metodologia a adotar e os potenciais
recursos inerentes à sua implementação.

Posteriormente o relatório é validado pela DC e a CC, que se pronuncia sobre o grau de comprometimento face
à execução das melhorias propostas. Numa última fase, as ações de melhoria propostas são submetidas à
Direção do Departamento. O Conselho Pedagógico procede à análise,
promovendo a sua adequada implementação e divulgação de resultados.

2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 
The DPD promotes every semester a meeting with members of the DC in order to analyse the information
collected from QMS_CUs. At this meeting besides discussing the meaning and consequent actions of the rating
assigned to each of the CUs, it is given particular attention to relevant situations – compulsory needing a
Required Improvement Plan.

Professors, noting the outcome of the CUs classification that they teach, develop the teaching reports,
presenting, if necessary, an improvement plan identifying a methodology to adopt and the potential resources
inherent in their implementation.

Subsequently the DPD and DC, deciding on the implementation of the proposed improvements, validate the
report. In a last phase, the proposed improvement actions are submitted to the Department Director. The
Pedagogical Council shall examine it, promoting its proper implementation and dissemination of results.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 
O Mestrado em Criação Artística Contemporânea obteve em 12 de Dezembro de 2011 (CEF/0910/10707)
acreditação preliminar pela A3ES.

Os docentes, individualmente, foram reconhecidos, por diversas vezes, pela comunidade externa à
Universidade - em colaborações de investigação, produções artísticas, produção de eventos, júris e palestras
por convite em variados programas universitários, encontros e conferências nacionais e internacionais.
Alguns deles tem feito parte de painéis de avaliação FCT associados às áreas de Artes e de Design, para os
concursos de Bolsas Individuais de Doutoramento e Pós-Doutoramento.

Os mestrandos têm sido convidados por instituições culturais - nomeadamente: Residências CreArt, Museu da
Cidade de Aveiro, Rede europeia SoCCoS, Cultivamos Cultura - para desenvolver atividades artísticas,
organização de eventos, exposições coletivas e individuais. Os mesmos têm sido reconhecidos com a
atribuição de prémios, nomeadamente a Bolsa Estação Imagem.

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 
The Master of Contemporary Artistic Creation obtained on December 12, 2011 (CPMP / 0910/10707) preliminary
accreditation by A3ES.

Individually, the Professors, have been recognized on several occasions by the community outside the
University – that is stated in research collaborations; shared artistic productions and event productions; juries
and lectures by invitation in various university programs, meetings and national and international conferences.

Some of them have been part of FCT scoreboards associated with areas of Arts Studies/Design for attribution of
Individual Doctoral and Post-Doctoral Grants.

Postgraduate students have been invited by cultural institutions - in particular: Creart Residences; Museum of

https://sgq.ua.pt/PEA/Documentos/SGQ_documentogeral.pdf
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the City of Aveiro, European Network SoCCoS; Cultivamos Cultura - to develop artistic activities, organizing
events, and group and solo exhibitions. Students have been attributed prizes such as Bolsa Estação Imagem.

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

3.1.1 Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios,
salas de computadores, etc.).

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa VI. Facilities

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area (m2)

Anfiteatro João Branco 64.2

Atelier Digital de Imagem/Digital Image Workshop 18.8

Atelier de Fotografia/Photography Workshop 33.6

Atelier´s de trabalho/Studios 1134.6

Estúdio Audiovisual/Audiovisual Studio 118.8

Estúdio de Som/Gravação/Sound/Recording Studio 67

Laboratório de Fotografia/Photo Laboratory 5.6

Regi de Pós-Produção Audiovisual/Regi Post-Production Audiovisual 6

Regi de Som/Gravação/Regi Sound/Recording 13.9

Regi do Estúdio Audiovisual/Regi Audiovisual Studio 27.4

Sala de Aula - Atelier/Classroom - Workshop 72.5

Sala de Aula - Estúdio de Áudio/Classroom - Studio Audio 21.9

Sala de Aula - Laboratórios de Informática/Classroom - Computer Labs 234.8

Sala de Desenho/Draw ing Room 92.9

Sala de aula/Classroom 37.4

Bibliotecas/Libraries 2320

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e
científicos, materiais e TICs).

Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número / Number

Computadores Desktop/Desktop Computers 45

Câmara HI-DV/HI-DV Camara 4

Câmara de Video DV/DV Camara 5

Guilhotina/Guillotine 1

Impressoras/Printers 3

Kits Electrónica - Arduino/Arduino Electroni Kits 5

Kits de Iluminação/Lighting Kits 4

Leitor DVD/CD/DVD/CD Player 4

Mesa de Luz/Lightbox 1

Piano Digital/Digital Piano 1

Projectores de Vídeo/Datashow s 7

Pérch+Mic/Shotegun Mic 3

Retropojector/Retropojector 3

Scanners/Scanners 4

Suite de pós-produção AV/AV Post-Production Computer 1

TV/TV 4
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Video VHS/VHS Video 4

Ecrã de Chroma Key/Chroma Key Screen 1

GRAVADORES AÚDIO (ZOOM H4next) 5

Microfones Rode (NTG-2) 4

Raspberry Pi 2 Model B 5

Máquina Fotográficas - Canon DSLR (EOS5D; EOS7D; EOS600D; EOS550D; EOS60) 5

Lentes Canon (18-135mm+50mm+35mm+28mm) - (4+1+1+1) 7

Tripé Manfrotto 10

Refletores portáteis de Iluminação 3

3.2 Parcerias

3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
Não existiam 2014/15 parcerias internacionais formalmente estabelecidas. No entanto, a internacionalização do
ciclo de estudos tem ocorrido, na sequência da mobilidade de estudantes e docentes no âmbito de programas
de intercâmbio (Erasmus), ou colaboração dos docentes com os seus parceiros internacionais no domínio das
atividades de investigação em estudos de arte. O ciclo de estudos beneficia de práticas de relação de rede
nacionais e internacionais com diversas entidades, centros de estudo, universidades e individualidades que
têm permitido a vinda regular de conferencistas e tutores ao MCAC.
O trabalho conjunto que tem vindo a acolher investigadores em Pós-Doutoramento, alunos de Doutoramento
(internacionais) em programas partilhados no DeCA, assim como em workshops, exposições e seminários,
com supervisão por docentes do MCAC, permitiu a organização de conferencia internacional (#14.ART) na UA,
formalizando parcerias com as Universidades de Brasília e de Goiás (Brasil).

3.2.1 International partnerships within the study programme.
There were no international partnerships formally established in 2014/15. However, the internationalisation of
the course has taken place through the mobility of students and teachers in the framework of exchange
programs (Erasmus) or collaboration of professors with its international peers in the field of research activities
in art studies. The study cycle benefits from a national and international network of relationship practices with
various entities, research centres, universities and individualities that have allowed the regular visits of
lecturers and tutors.
The conjoint effort that has been resulting in the hosting of: Post-Doc researchers, (international) Doctoral
students on shared programs at DeCA with supervision by MCAC teachers; workshops, exhibitions and
seminars; allowed the Chairing/Hosting of the international conference (# 14.ART) at AU, formalising
partnerships with the Universities of Brasilia and Goias (Brazil).

3.2.2 Parcerias nacionais com vista a promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos, bem como
práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.

Existem procedimentos de cooperação interinstitucional na mobilidade (estudantes/ docentes) no âmbito do
programa Erasmus.
Tem sido prática sistemática o estabelecimento de parcerias com várias instituições/entidades: Binaural;
Museu de Aveiro (Santa Joana Princesa); Cineclube de Avanca; AlbergAR-TE; Ectopia – Laboratório de Arte
Experimental; Cultivamos Cultura, que permitem intercâmbio de valências, recursos humanos e físicos.
Tem sido prática da Direção de Curso dinamizar a colaboração com empresas de vários sectores/ organismos
públicos de atividade cultural (museus, residências, galerias), onde os docentes têm dinamizado atividades,
assim como estágios, no âmbito das UC, fornecendo competências complementares para a área do curso do
MCAC. Estas ações integram, por exemplo, a realização de seminários temáticos em que as instituições são
convidadas a apresentar as suas atividades e experiências no domínio da especialidade do curso, exposições
ou residências de produção de obra.

3.2.2 National partnerships in order to promote interinstitutional cooperation within the study programme, as well as
the relation with private and public sector

There are inter-institutional cooperation procedures in place under the mobility of students / teachers -Erasmus
program.
There has been a promoting of partnerships with various institutions/entities: Binaural; Museum of Aveiro
(Santa Joana Princesa); Avanca Film Society; AlbergAR-TE; Ectopia - Experimental Art Laboratory; Cultivamos
Cultura; which allow exchange of skills and sharing of human and physical resources.
It has been a practice of the DPD to boost cooperation with corporations from various sectors/public bodies of
cultural activity (museums, residences, galleries), where teachers have organising activities, and internships
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within the CUs framing, providing complementary expertise to the MCAC. These actions are part of, for
instance, conducting thematic seminars in which institutions are invited to present their activities and
experiences in the creative/technological fields, exhibition or residencies of artistic production.

3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
As politica intrainstitucional da UA têm-se refletido em MCAC nas colaborações com outros ciclos de estudos e
iniciativas da UA, na partilha de unidades curriculares e docentes nas UCs de opção e na realização de
trabalhos de Dissertação, Projetos ou Estágios.
Várias colaborações têm sido continuadas com os primeiros e segundo ciclos dos cursos do Departamento de
Comunicação e Arte.
O MCAC tem investido na colaboração com outros níveis de ensino e departamentos da UA tentando dinamizar
parcerias de lecionação, maximizando e potencializando os recursos humanos e físicos da instituição, como,
por exemplo, aconteceu na unidade curricular de Holografia Artística lecionada no Departamento de Física.
Outras colaborações têm surgido ao nível da expansão e dinamização das competências dos alunos de MCAC,
que com os docentes, tem colaborado ativamente em atividades extracurriculares/produções criativas no/do
DeCA (e.g. colaborações de encenação, videografia e performance no Festival de Outono).

3.2.3 Intrainstitutional colaborations with other study programmes.
The AU intra institutional policy has been reflected in the MCAC collaborations with other degree studies and
initiatives of the AU, in the sharing of courses and faculty in optional areas and carrying out dissertation work,
projects or internships.
Several collaborations have been on going with the first and second study cycles of the Department of
Communication and Art.
MCAC has invested in the collaboration with other levels of education and AU departments trying to establish
teaching partnerships, maximizing and enhancing the human and physical resources of the institution, as for
example happened in the course of Artistic Holography taught in the Department of Physics. 
Other collaborations have emerged in terms of expansion and enhancement of the skills of MCAC students that
with their teachers have actively collaborated in extracurricular activities/creative productions at DeCA (e.g.
stage design, videography and performances in Autumn Festival).

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - José Pedro Barbosa Gonçalves de Bessa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Pedro Barbosa Gonçalves de Bessa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/8395be61-203f-1fba-3f43-562faaddebf0/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/annexId/7a2daf69-677c-222b-6600-565b2ff43570
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Mapa VIII - Alexandra de Jesus Costa Beleza Moreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alexandra de Jesus Costa Beleza Moreira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
DECA, Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
40

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Cláudia Regina da Silva Gaspar de Melo Albino

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cláudia Regina da Silva Gaspar de Melo Albino

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - João António de Almeida Mota

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João António de Almeida Mota

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Paulo Bernardino das Neves Bastos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Bernardino das Neves Bastos

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Mário Jorge Rodrigues Martins Vairinhos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário Jorge Rodrigues Martins Vairinhos

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Graça Maria Alves dos Santos Magalhães

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Graça Maria Alves dos Santos Magalhães

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/8395be61-203f-1fba-3f43-562faaddebf0/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/annexId/7b2a8351-91a3-fd44-f9fb-565b897cdbb7
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<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Carlos Manuel Branco Nogueira Fragateiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Branco Nogueira Fragateiro

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

4.1.2 Mapa IX - Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

4.1.2. Mapa IX -Equipa docente do ciclo de estudos / Map IX - Study programme’s teaching staff

Nome / Name
Grau /

Degree

Área científica / Scientific

Area

Regime de tempo /

Employment link

Informação/

Information

José Pedro Barbosa Gonçalves de

Bessa
Doutor Design 100 Ficha submetida

Alexandra de Jesus Costa Beleza

Moreira
Doutor Ciência e Tecnologia da Arte 40 Ficha submetida

Cláudia Regina da Silva Gaspar de

Melo Albino
Doutor Design 100 Ficha submetida

João António de Almeida Mota Doutor Design 100 Ficha submetida

Paulo Bernardino das Neves

Bastos
Doutor Estudos de Arte 100 Ficha submetida

Mário Jorge Rodrigues Martins

Vairinhos
Doutor Ciências da Comunicação 100 Ficha submetida

Graça Maria Alves dos Santos

Magalhães
Doutor Design 100 Ficha submetida

Carlos Manuel Branco Nogueira

Fragateiro
Doutor

Ciências e Tecnologias da

Comunicação
100 Ficha submetida

   740  
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<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos (todas as percentagem são sobre o nº total de docentes ETI)

4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos

4.1.3.1. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº / No. Percentagem* / Percentage*

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of full time teachers: 7 94,59

4.1.3.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

4.1.3.2. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching

staff

ETI /

FTE
Percentagem* / Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff w ith a PhD (FTE): 7.4 100

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado

4.1.3.3. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff

ETI

/

FTE

Percentagem*

/ Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos

(ETI) / Teaching staff w ith a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE):
8 108,11

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais

do ciclo de estudos (ETI) / Specialists, w ithout a PhD, of recognized professional experience and competence, in

the main areas of the study programme (FTE):

0 0

4.1.3.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

4.1.3.4. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning dynamics

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics
ETI /

FTE

Percentagem* /

Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três

anos / Full time teaching staff w ith a link to the institution for a period over three years:
8 108,11

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / Teaching

staff registered in a doctoral programme for more than one year (FTE):
0 0

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente
atualização

Os procedimentos para avaliação do corpo docente da Universidade de Aveiro (UA) integram-se na política
desenvolvida pela instituição para a garantia da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, que assenta,
mais do que na avaliação do processo, na melhoria contínua dos processos internos de funcionamento. A
avaliação da qualificação e competência do corpo docente, que é um dos referenciais indissociáveis dos
sistemas internos de garantia da qualidade do Ensino, e que é também uma exigência legal, está contemplada
no Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente, em vigor desde agosto de 2011. 
O modelo de avaliação desenvolvido na UA baseia-se na recolha exaustiva de dados relativos à atividade
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docente, associado a um processo que foi amplamente divulgado e participado com vista à obtenção de um
procedimento consensual. No âmbito da discussão do projeto de Regulamento foi ouvido o Conselho Científico,
promovida a discussão pública e ouvidas as organizações sindicais. O Regulamento foi aprovado pelo Reitor da
Universidade e publicado em Diário da República a 16 de agosto de 2011 - Regulamento n.º 489/2011. Este
regulamento foi objeto de alteração em 2013- Regulamento n.º 163/2013, publicado no Diário da República n.º 90,
2.ª Série, de 10 de maio - e em 2014 - Regulamento n.º 568/2014, publicado em Diário da República, 2.ª série de

30 de dezembro de 2014.
Através do sistema de avaliação desenvolvido, é ponderado um conjunto de indicadores, tendo em
consideração as diferentes vertentes de serviço dos docentes, ou seja, o ensino, a investigação, criação

artística e produção cultural, a cooperação e transferência de conhecimento e a gestão universitária. 
São múltiplos os intervenientes no processo, nomeadamente os Avaliados, através do fornecimento dos dados
e informações a considerar no processo de avaliação, os Diretores, na audição dos Avaliados da respetiva
unidade, relativamente à fixação dos coeficientes de cada vertente considerados na definição dos próprios
perfis, e a apresentação das propostas finais ao Reitor para validação, os Estudantes, através do Sistema de
Garantia de Qualidade, o Conselho Coordenador de Avaliação de Desempenho da Universidade de Aveiro
(CCADUA), no acompanhamento de todo o processo, o Conselho Científico e o Conselho Pedagógico, através,
designadamente, da validação e ou supervisão de resultados, e o Reitor a quem incumbe supervisionar o

processo de avaliação. 
Para a implementação do processo de avaliação foi desenvolvida uma plataforma informática específica para o
efeito para a Universidade Aveiro (padua.ua.pt). Esta plataforma é suportada por diversos sistemas de recolha

de dados já existentes na Universidade (RIA, SGQ, PACO, DSD, etc…) e outras bases de dados (ISI, SCOPUS)

4.1.4. Assessment of teaching staff performance and measures for its permanent updating
The procedures for evaluating the teaching staff at the University of Aveiro (UA) are part of the policy developed
by the institution for guaranteeing the quality of the teaching and learning process; the focus of this policy is not
so much the evaluation of the process as the continuous improvement of the internal working processes. The
assessment of the qualification and competence of teaching staff, an essential reference point in internal
systems for the quality assurance of teaching, and also a legal requirement, is ensured under the Regulations
for the Evaluation of Teaching Staff Performance, in force from August 2011. 
The model of assessment developed in the UA is based on the exhaustive collection of information regarding the
activities of teaching staff, and resulted from a process which was widely disseminated and participated,
ensuring the establishment of a consensual procedure. In the context of the discussion of the Assessment
Regulations project, the Scientific Council was heard, public discussion of the project was promoted, and the
unions were consulted. The Regulations were approved by the Rector of the University and published in the
Official Government Gazette on 16th August 2011 - Regulation n.º 489/2011. Following analysis of the results of
the 2004 – 2007 and 2008 – 2011 editions, the Regulations were subject to adjustments and/or improvements,
resulting in Regulation n.º 163/2013, published in the Official Government Gazette n.º 90, 2nd Series, May 10.
The system of assessment takes into account a number of indicators which cover the different dimensions of
staff activities, namely: teaching, research, artistic creation and cultural production, cooperation with society
and technology transfer, and university management. 
Many people take part in the process. The members of staff being assessed provide the information to be
considered in the assessment process. The Directors of the Departments and Schools consult with staff
members regarding the definition of the coefficients of each dimension which will make up their profile, and
present the final proposals to the Rector for validation. The students are also involved in the process, through
the Quality Assurance System, and the entire process is monitored by The Coordinating Council for the
Assessment of Performance in the UA. The Scientific and Pedagogic Councils validate and/or supervise the
results, and ultimately, the Rector oversees the whole process. 
An on-line platform was created specifically for the implementation of the assessment process in the University
of Aveiro (padua.ua.pt). This platform is supported by a number of data retrieval systems which already exist in
the UA (RIA – the Institutional Repository, SGQ – the Quality Assurance System) and other data bases (ISI,
SCOPUS)

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://padua.ua.pt/Files/regulamento2013.pdf

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
No ano letivo 2014/2015 o DeCA tinha 7 trabalhadores não docentes, com contratos a 100%, organizados da
seguinte forma:
1 trabalhador com funções de adjunto de direção afeto e assessoria técnica/pedagógica das Direções de curso
e do departamento;
4 trabalhadores alocados ao secretariado geral dos cursos
1 técnico para a área do audiovisuais e som

http://padua.ua.pt/Files/regulamento2013.pdf


12/28/2015 ACEF/1516/10707 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=dd9c71d4-3690-e18b-762b-561e841a46ca&formId=8395be61-203f-1fba-3f43-562faaddebf0&lan… 23/81

1 operário qualificado que presta apoio à organização dos espaços letivos.
O DeCA conta com pessoal administrativo e técnico superior que presta apoio às

Licenciaturas, pós-graduação, mestrados e doutoramentos, assim como ao corpo docente e discente. Este
pessoal não docente estabelece também as ligações com os Serviços Centrais académicos e administrativos
da UA. 

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
During the academic year, DeCA employed 7 non-academic staff, with full time (100%) contracts, organised as
follows:
1 worker responsible for assisting the directors and for the technical/pedagogical support of course directors
and the department; 
4 workers allocated to the general administration of courses
1 technician in the area of audio-visual and sound supports
1 skilled worker to support the organisation of teaching spaces
DeCA relies on skilled administrative and technical staff to support the degree, post-graduate, masters and
doctorate courses, as well as the teaching staff and the student body. The non-academic staff also establish
links with the Central Academic and Administrative Services at UA.

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
A maioria do pessoal não docente tem qualificações superiores (4), 1 tem frequência universitária, 1 tem
funções de coordenação e outro é operário qualificado.
ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA - Técnico Superior (pós-graduação em gestão de Informação)
ANABELA CURADO FREITAS BATISTA – Técnico Superior (Licenciatura)
ANTÓNIO MANUEL VEIGA DA SILVA – Técnico de Informática de Grau 1 – Nível (frequência Universitária)
CLÁUDIA DA CRUZ MARTINS DOS SANTOS (Licenciatura)
FRANCO DISIDÉRIO FERREIRA BATISTA - Técnico Superior (Licenciatura) 
JOÃO JOSÉ AMARO MELO – Assistente operacional – (Instrução primária)
JORGE AURÉLIO VAZ PORTUGAL SOUSA - Coordenador Técnico (11º ano)

4.2.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The majority of the non-academic staff hold higher education qualifications (4), 1 has attended University, 1
plays a co-ordinating role, and another is a qualified skilled worker. 
ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA – Superior Technician (post-graduate in Information Management)
ANABELA CURADO FREITAS BATISTA – Superior Technician (Bachelor Degree)
ANTÓNIO MANUEL VEIGA DA SILVA – Technology Technician Grade 1 - Level (university attendance)
CLÁUDIA DA CRUZ MARTINS DOS SANTOS (Bachelor Degree)
FRANCO DISIDÉRIO FERREIRA BATISTA – Superior Technician (Bachelor Degree) 
JOÃO JOSÉ AMARO MELO – Assistant – (Primary Education)
JORGE AURÉLIO VAZ PORTUGAL SOUSA – Co-ordinating Technician (11th year)

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 
O pessoal não docente é avaliado segundo as normas e procedimentos estabelecidos na Lei nº 66-B/2007 de 28
de dezembro e na Portaria nº 1633/2007 de 31 de dezembro

4.2.3. Procedures for assessing the non-academic staff performance. 
The non-teaching staff is evaluated according to the rules and procedures established by Law No. 66-B / 2007 of
28 December and Decree No. 1633/2007 of December 31

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 
O novo regime das férias, feriados e faltas na Lei do Trabalho em Funções Públicas; Como Preparar
Apresentações de PowerPoint; Transformar os Clientes em Fãs Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR);
Programa de Autoconhecimento para a ativação de mudanças positivas; GSS 2015 - Otimização em
Engenharia; Medições em Projetos de Construção - Aplicação Prática; Melhorar as Relações de Trabalho pela
Assertividade; Oficina de fotografia “Movimento no campus UA”; Análise Qualitativa com Apoio do NVivo e
WebQDA

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non-academic staff. 
The new regime for holidays, public holidays and absences in the Public Service Labour Legislation; How to
prepare PowerPoint Presentations; Turning clients into fans; Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR);
Self-awareness for the activation of positive change; GSS 2015 – optimisation in Engineering; Measurement in
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Construction Projects – Practical Applications; Improving Work Relationships through Assertiveness;
Photography workshop: “Movement on UA Campus”; Qualitative Analysis supported by NVivo and WebGDA

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género e idade

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 2

Feminino / Female 10

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 0

28 e mais anos / 28 years and more 18

24-27 anos / 24-27 years 3

20-23 anos / 20-23 years 2

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso)

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso) / Number of students per curricular year
(current academic year)

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular do 2º ciclo 12

2º ano curricular do 2º ciclo 11

 23

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

Penúltimo ano / One

before the last year

Último ano/

Last year

Ano corrente /

Current year

N.º de vagas / No. of vacancies 26 26 25

N.º candidatos 1.ª opção, 1ª fase / No. 1st option, 1st fase

candidates
24 16 16

Nota mínima do último colocado na 1ª fase / Minimum entrance mark

of last accepted candidate in 1st fase
12 12 12

N.º matriculados 1.ª opção, 1ª fase / No. 1st option, 1st fase

enrolments 10 8 6
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N.º total matriculados / Total no. enrolled students 14 16 14

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente
para discriminação de informação por ramos)

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para discriminação
de informação por ramos) 

n/a (não se aplica)

5.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the students’ distribution by the
branches) 

n/a (não se aplica)

5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos
estudantes. 

Para além do apoio pedagógico fornecido pelos docentes e pelas Direções de Curso, existem vários serviços e
gabinetes de apoio ao estudante no seu percurso académico, nomeadamente: os Serviços de Gestão
Académica, que prestam apoio a assuntos relacionados com a frequência do curso, e com a gestão
administrativa e académica dos processos que afetam a vida académica; o Gabinete Pedagógico, que
proporciona aos estudantes apoio em assuntos que se relacionam com aspetos gerais da sua vida académica
e pessoal, em particular, aos estudantes portadores de incapacidades temporárias ou permanentes que
dificultem o seu percurso académico; os Serviços de Ação Social, que fornecem consultas de apoio
psicológico; e o Provedor de Estudante, cuja missão passa pela defesa e promoção dos direitos e interesses
legítimos dos estudantes. Outro serviço integrado de apoio psicológico é a LUA – Linha Universidade de Aveiro,
que envolve especialistas e um grupo de voluntários formados para o efeito.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 
Besides the pedagogical support provided by the teaching staff and the study programme directors and
committees, there are several services and offices which support the students during their academic careers,
namely: the Academic Management Services, which support matters related to attending a higher education
degree, and the administrative management of academic processes; the Pedagogical Office, which provides
support in general matters relating to students’ personal and academic life, and in particular for students with
temporary or permanent disabilities which hinder their academic progress; the Social Welfare Services, which
provide psychological counselling free of charge; and the Student Ombudsperson, whose mission is to promote
and protect the legitimate rights and interests of students. 
An important part of the university’s support network is LUA, the University of Aveiro Helpline, which is run by
specialists and a trained group of volunteers. 

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
O acolhimento aos novos estudantes contempla vários momentos: a receção no processo de matrícula pelos
Serviços de Gestão Académica, os Serviços de Acão Social, a Associação Académica e a Salgadíssima
Trindade, a participação no projeto CAMPUS4’US, ritual de acolhimento implementado a partir do ano 2010, as
visitas aos departamentos e às demais infraestruturas da UA, a apresentação dos serviços e da orgânica de
funcionamento da UA.
A partir destes momentos iniciais de acolhimento institucional, a integração dos estudantes na comunidade
académica é feita através das Direções e Núcleos de Curso, a Associação Académica e da Praxe, os Serviços
de Ação Social e o Gabinete Pedagógico, entre outros.
Desde 2011/2012 está em funcionamento um Programa de Tutoria, que visa assegurar o acompanhamento
académico e pessoal dos estudantes, e a promover a sua integração e participação na comunidade e o seu
sucesso escolar. 

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 
New students are welcomed in a variety of ways: at the time of matriculation, they are received by the
Academic Management Services, the Social Welfare Services, the Students Union; during Welcome week, they
participate in the welcoming event, CAMPUS4US-UA, an institutional initiative launched in 2010, visit the
departments and other essential locations, and are introduced to the institution’s services and ways of working.
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After these initial moments of institutional welcome, the students’ integration into the academic community is in

the hands of the Study Programme Directors and their committees, the student bodies, the Social Welfare
Services and the Pedagogical Office, amongst others. 

Since 2011/2012, a Tutoring Programme has been in place with a view to supporting students in their academic
and personal careers, and promoting their integration and participation in the community, and their academic
success.

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 
Existem vários mecanismos de aconselhamento neste âmbito, em particular, os Serviços de Ação Social, que,
no âmbito da sua missão, proporcionam apoio aos estudantes no que diz respeito ao financiamento e gerem a
atribuição de bolsas de estudo; e o Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP), que promove ações de
preparação para entrada no mercado de trabalho, workshops de técnicas de procura de emprego, conferências
e forúns com uma forte participação de empresas, visitas a eventos relevantes, organização e gestão de
programas e projetos, e a divulgação de oportunidades de estágios e recrutamento. O GESP gere, ainda, um
Portal de Ofertas e Curricula, PORTA, que faz o encontro entre a oferta (das empresas inscritas) e a procura
(dos estudantes e diplomados da UA) de oportunidades de emprego e estágio (não curricular). No ano letivo
2014/2015, foram colocadas 744 oportunidades no PORTA, tendo sido selecionados 224 candidatos da UA.

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 
Several counselling mechanisms exist for this purpose; in particular, the Social Welfare Services, which offer
support to students regarding financing during their studies and manage the awarding of grants, and the Office
for Internships and Job Opportunities, which organises and promotes preparatory sessions for entry into the
workplace, workshops on job finding techniques, conferences and forums with the active participation of
companies and businesses, visits to relevant events, the management of projects and programmes, as well as
the dissemination of opportunities for internships and recruitment. This Office also manages a Portal of Offers
and Curricula, PORTA, which acts as a go-between between the offer of companies and businesses, and the
demand of UA students and graduates. In the academic year 2014/2015, 744 opportunities were placed on
PORTA and 224 candidates from UA have been selected.

5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem. 

É a fase de Diagnóstico do SubGQ-UC que integra o preenchimento de inquéritos e resulta na identificação de
UCs em Situação Relevante – PMO (Plano de Melhoria Obrigatório) e em Situação Relevante – BP (Boas
Práticas). As primeiras exigem uma reflexão por parte dos docentes responsáveis pelas uc e a redação de um
plano de melhoria, que deverá contar com os contributos de todos os docentes dessa unidade curricular e que
ocorre durante a fase de Melhoria. A mesma termina com uma avaliação dos planos de melhoria pelas
Comissões de Curso onde a unidade curricular em causa é lecionada. Na fase de Garantia, a Comissão de
Análise, designada pela direção de cada Unidade Orgânica, avalia globalmente o desempenho de todas as uc
dessa Unidade e redige um relatório global, que se deve pronunciar sobre o grau de comprometimento da
Unidade face à execução dos planos de melhoria propostos. Na última fase, de Supervisão, o Conselho
Pedagógico procede à análise e divulgação dos resultados do processo.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 
The Diagnosis Stage of the Quality Assurance System (QAS) for the Curricular Units (CU) involves the filling out
of questionnaires by students and results in the identification of CUs classified as requiring an Obligatory
Improvement Plan, or as Good Practice. The former require the teachers responsible for the CUs to reflect on
the situations identified and design an improvement plan, including contributions from all the teachers who
teach on the CU. This takes place during the Improvement Stage of the QAS, which is completed with the
evaluation of the improvement plans by the Committee of the Study Programme(s) on which the CU is taught. In
the Assurance stage, the Analysis Committee, nominated by the Director of each Department/School, assesses
the performance of the CUs and writes a general report, committing the Department/School to the proposed
improvement plans. In the final stage, Supervision, the Pedagogic Council analyses and disseminates the
results of the process.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 
Todos os estudantes da UA podem participar em experiências de mobilidade. Estas podem ser concretizadas
através de um período de estudos, um estágio curricular ou um estágio profissionalizante, numa instituição
parceira no âmbito de projetos europeus de cooperação e mobilidade, ou no âmbito do conjunto alargado de
redes e grupos de cooperação internacional nos quais a UA participa ativamente com universidades de todos
os continentes. Os estudos realizados numa das instituições parceiras têm pleno reconhecimento académico
na Universidade de Aveiro, no âmbito do Sistema Europeu de Transferência de Créditos (ECTS). Como forma de
promover as atividades da UA neste campo, o Gabinete de Relações Internacionais – Área de Mobilidade e
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Integração Profissional fornece informações acerca dos principais programas nacionais, europeus e
transnacionais em matéria de educação, formação e investigação e apoio as candidaturas. De notar que a UA é
detentora do ECTS Label e do DS Label.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 
All the students of the UA can participate in mobility experiences. These can take the form of a period of studies,
a curricular placement or a professional internship, in a partner institution on a European cooperation and
mobility project, or in the context of the wide range of international networks and cooperative groups in which
the university actively participates in all continents. 
Studies carried out in a partner institution are awarded full academic recognition in the University of Aveiro,
under the European Credit Transfer System (ECTS). With a view to promoting the activities of the UA in this
field, the International Relations Office (Mobility and Professional Integration Division) provides information
about the national, European and transnational programmes in the areas of teaching, training and research and
supports the application process. 
The UA is a holder of the European Commission ECTS and Diploma Supplement Quality Labels. 

6. Processos

6.1. Objetivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos

6.1.1. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes,
operacionalização dos objetivos e medição do seu grau de cumprimento. 

Ao nível das competências transversais salientam-se as competências em expressão oral e escrita,
capacidade de reflexão crítica sobre os processos sociais e culturais em arte, manualidade e proficiência
técnica nos diferentes media, assim como em várias tipologias de apoio computacional. As primeiras deduzem-
se do facto de as UC de maior índole teórica requererem, normalmente a realização de trabalhos de síntese; já
em relação ao segundo grupo, de competências mais práticas, são abordados diversos sistemas
computacionais e novas tecnologias, com aplicações que vão desde as instalações audiovisuais aos sistemas
interativos, passando pela realidade virtual (arduíno, Processing, Maxmsp, pacote criativo Adobe,
nomeadamente Premiere, After effects Photoshop, modelação de objectos e movimento, nomeadamente 3D
Sudio Max), com o objectivo de fortalecer a experimentação artística. Estas valências são trabalhadas quer no
âmbito das disciplinas de âmbito projectual (LECA I e II, PIA, opcionais Videoarte Digital e Estudos de
Fotografia), quer através de workshops não curriculares e atividades complementares de formação, com
especial destaque para a residência artística anual em parceria com o projeto Binaural/Nodar.
Competências de investigação especializada e transdisciplinar, das áreas científicas envolvidas são
igualmente desenvolvidas na exposição final de trabalhos de mestrado (projectos artísticos) que tem lugar no
Museu de Aveiro /Santa Joana Princesa e ainda, pontualmente, nas galerias locais. As competências
interpessoais como o trabalho em grupo e capacidade de relacionamento interpessoal, necessárias ao trabalho
de equipa pluridisciplinar são desenvolvidas em várias UC, e consolidadas no grande projecto conjunto da
exposição anual no Museu de Aveiro.
Pode assim identificar-se, por um lado, uma estreita correlação entre a estrutura curricular e os conteúdos das
UC com os objetivos e competências acima definidos. Por outro, as próprias metodologias de ensino adotadas
a nível das UC apresentam um enfoque centrado no desenvolvimento das competências e aptidões estipuladas
para o Mestrado de Criação Artística Contemporânea.

6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and
measurement of its degree of fulfillment. 

In terms of skills, should be highlighted skills in oral and written expression, capacity for critical reflection on the
social and cultural processes in art, craft and technical proficiency in different media, as well as various types
of computer support. The first derive from the fact that UC of higher theoretical nature normally require oral and
written syntheses. As for the second group, of more practical skills, the use of various computer systems and
new technologies, with applications ranging from audiovisual installations to interactive systems, through
virtual reality (Arduino, Processing, MaxMSP, creative package Adope, namely Premiere , After Effects
Photoshop, modeling and motion of objects, in particular 3D Sudio Max), with the aim of strengthening the
artistic experimentation. These valences are worked within the project-scope of various UC (LECA I and II, PIA,
optional Digital Video Art and Photography Studies), or through non-curricular workshops and additional training
activities, with special emphasis on the annual artist residency in partnership with the project Binaural / Nodar.
Research skills specialized and interdisciplinary on the involved scientific fields are also developed in the final
exhibition of M.A. works (artistic projects) that takes place at the Museum of Aveiro / Santa Joana Princesa and,
occasionally, in local galleries. Interpersonal skills like teamwork and interpersonal skills necessary to
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multidisciplinary teamwork are developed in various UC, and consolidated in the large joint project, which is the
annual exhibition at the Museum of Aveiro.

Therefore, it can be identified on the one hand, a close correlation between the curriculum and the content of the
UC with the above defined objectives and competencies. On the other, the teaching methodologies adopted in
the UC themselves have an approach focused on the development of competences and skills set for the Master
of Contemporary Artistic Creation.

6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a atualização científica e de métodos de trabalho. 
A análise curricular é realizada anualmente, através da avaliação dos resultados dos docentes via SGQ. Porém,
as várias UC são também avaliadas regularmente pelo seu corpo docente de modo a assegurar a sua
atualização científica e aprimorar o funcionamento. A oferta de novos conteúdos e metodologias é potenciada
pelas atividades de investigação dos docentes e analisada pelo regente que propõe alterações sempre que
necessário. Esta revisão é ajudada pela contribuição dos alunos, quer através de mecanismos formais
(reuniões da Comissão de Curso) quer de auscultações que são promovidas pontualmente (de modo informal). 
Nas análises e auscultações efectuadas, a convicção de que maioria das UC deve manter uma forte vocação
teórico-prática, apoiada numa metodologia projectual, tem saído reforçada. Ao longo do tempo, a oferta das UC
opcionais tem também variado e sido adaptada consoante a necessidade dos alunos.

6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 
The curriculum analysis is performed annually by evaluating the results of teachers via SGQ. However, the
various UC are also evaluated regularly by its faculty, to ensure its scientific updating and functioning. The
supply of new contents and methods is analyzed by the responsible, who proposes changes as needed. This
review is helped by the contribution of students, either through formal mechanisms (meetings of the Course
Committee) or through hearings that are promoted on time, informally, and is enhanced by the research
activities of teachers. The analysis and hearings carried out have strengthened the conviction that most UC
should maintain a strong theoretical-practical vocation, supported by a project-based methodology. Over time,
the supply of optional UCs has also varied, adapting to the needs of the students.

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa X - Expressão Gráfica e Plástica / Drawing and Graphic Expression

6.2.1.1. Unidade curricular:
Expressão Gráfica e Plástica / Drawing and Graphic Expression

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Graça Maria Alves dos Santos Magalhães - TP:45; OT:20

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
-

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Recurso à representação visual o que significa que a experimentação é validada pela forma vinculada a um
conhecimento reflexivo. Procuram-se estratégias de contaminação dentro do contemporâneo, mas também
com o passado através da consideração de estilos, formatos e expressões (pathos).
Valoriza-se a ascensão e disseminação do médio. Da especificidade modernista aos ‘novos médio’. 
Procura-se a combinação da matéria com o conceito (pensamento) expandida por outras áreas do
conhecimento (ciência) e do fazer (arte). 
Propósitos pedagógicos: 
- capacitação para o ato de conhecer incrementado pela sensibilidade aos valores estéticos;
- desenvolver o aprofundamento de uma consciência (auto)crítica na concepção e realização de projetos;
- aproximação operativa entre o querer e o fazer definida pela materialização do pensamento;
- dar a conhecer uma linguagem universal (o desenho) cujo reconhecimento histórico influenciou os mais
diversos domínios criativos. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The use of visual representation, which means experimentation being validated by form linked to a reflexive
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knowledge.

Looking for contamination strategies inside contemporary but also within the past through styles, form and
expression (pathos) consideration.
Valuing the ascension and dissemination of average.
From modernist specificity to “new average”.

Searching for the combination between substance and concept (thought) expanded to other areas of knowledge
(science) and making (art).
Pedagogical purposes:
- To enable the act of learning by increasing the sensibility to aesthetic values;
- To develop a deeply self-critical sense during the conception and realization of artistic projects;
- To do an operative approach between to will and to do, defined by the thought’s materialization;
- To promote an universal language (the draw/drawing) whose historical recognition had influence 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Singularidade das diferentes técnicas gráficas e plásticas. Os diversos materiais, suas características e
potencialidades.
2. Instrumentos de linha e instrumentos de mancha.
3. A linha e a mancha como elementos gramaticais conformadores da composição gráfica. Contorno, valor e
textura.
4. Noções elementares de teoria da cor.
5. Formas de ver (e dar a ver) pelo desenho. Desenho analítico, sintético e/ou esquemático.
6. Relação entre o conhecimento técnico (gesto) e visibilidade. 
7. A expressão gráfica e plástica como ferramenta para a criação de práticas de relacionamento com o ser e o
mundo.
8. A marca gráfica e a sua proximidade com a escrita (signo).
9. Os cânones da representação ao longo da História de Arte. 
10. A História do Desenho como matéria da Arte.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Originality of graphic and plastic techniques. Different materials, its characteristics and potentialities.
2. Line and shape: tools and materials.
3. Line and shape as grammatical elements of a graphic composition. Contour, value and texture.
4. Elementary notions of color study.
5. Seeing (and making visible) by drawing. Analytical, synthetic and schematic drawing.
6. Relation between technical knowledge (gesture) and visibility.
7. Graphic and artistic expression as a tool to create practical relations between the being and the world.
8. The graphic mark and its proximity to the writing (sign).
9. Representation canons throughout History of Art.
10. History of graphic and plastic expression (in particular, drawing and printing) as reading Art.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Através da singularidade das diferentes técnicas gráficas e plásticas propostas pelos diversos materiais
procura-se produzir uma aproximação operativa entre o querer e o fazer capaz de materializar o pensamento.
Incrementar no aluno a sensibilidade aos valores estéticos através da relação entre o conhecimento das
técnicas, a capacidade de ver e o registo gestual. 
A expressão gráfica e plástica como ferramenta para a criação de práticas de relacionamento consigo mesmo
e com o mundo sustentam o desenvolvimento e o aprofundamento de uma consciência (auto)crítica na
concepção e realização de projetos gráficos e plásticos.
O conhecimento acerca da representação e dos vários cânones de representação como possibilidade de
leitura da Arte dão a conhecer uma linguagem universal que se reconhece historicamente ter influenciado os
mais diversos domínios criativos. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Through the different graphic and plastic techniques’ singularity, proposed by several materials, we try to
produce and operative approach between the will and the capability to materialize the ideia/thought. 
To increase in student the sensibility to aesthetic values through the relation between technical knowledge,
seeing capability and sign registration.
Graphic and artistic expression as a tool to the creation of relationship practices between the being and the
world that support the development and deepening of a self-critical sense during the conception and realization
of graphic and plastic projects.
The knowledge about representation and the different canons of representation as a possibility of Art’s reading
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promote a universal language, which is historical recognized to have had influence in several creative fields. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC desenvolve-se em duas componentes interligadas, de forma a constituírem um todo comum: teórico-
prática.
A UC estrutura-se metodologicamente a partir de exercícios práticos e temáticos que exploram as capacidades
reflexivas e a expressividade do discente através de uma vasta abordagem de técnicas gráficas e plásticas.
Os/as alunos/as realizam projetos de índole individualizada, procurando desenvolver uma poética de autoria. 
A exposição e discussão dos conteúdos teóricos visam a consideração acerca dos conteúdos formais e
conceptuais referidos no trabalho prático mas também fomentar no discente uma postura crítica acerca do seu
trabalho e da arte em geral.
A avaliação é de tipo ‘discreta’, baseando-se na relação entre o trabalho desenvolvido e a capacidade de o
comunicar conceptualmente, entrará pois em linha de conta a participação/intervenção nas aulas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course will be divided in two linked components: theory and practice. 
Methodologically, the course is structured around a series of practical exercises, which explore the reflexive
and expressive capabilities of the student through a wide approach to graphic and plastic techniques. 
Students undertake individual projects, seeking the development of an authorship poetic. 
The presentation and discussion of theoretical concepts aim to achieve the formal and conceptual contents of
the practical work but also to lead the students to a critical attitude about their work and art in general.
The assessment is continuous (discrete). It is based on the quality of the developed work and the student’s
capacity to conceptually communicate. It will also be considered the participation and intervention on the course
subjects. 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Entende-se que a UC é teórico-prática, na sua avaliação e metodologia. A UC desenvolve-se em duas
componentes distintas, mas interligadas, de forma a constituírem um todo comum: a teoria das imagens e a
sua resolução teórico-prática.
Na componente teórica serão abordados os conteúdos de uma forma expositiva, complementada por exemplos
de práticas artísticas reconhecidas. A exposição teórica é referida na apresentação dos enunciados dos
trabalhos práticos, pela apresentação de exemplos que propõem a reflexão crítica acerca do objecto artístico e
das imagens em geral. 
O discente é levado a aprofundar uma consciência (auto)crítica na concepção e realização de projetos
artísticos, fomentando a aquisição crítica de informação (ideia) e transformando-a, através do fazer, em
conhecimento.
Produzir uma aproximação operativa entre o querer e o fazer definida pela expressão gráfica capaz de
materializar o pensamento através dos procedimentos e recursos (ferramentas) gráficos considerando o
entendimento, tão aberto quanto possível, da grande extensão e importância da grafia como disciplina
autónoma mas também no seio do projeto artístico.
A consideração metodológica da disciplina não refere a destreza técnica do ato de representar mas valoriza,
sobretudo, a capacidade crítica do seu uso incrementando a sensibilidade aos valores estéticos e dando a
conhecer uma linguagem universal que se reconhece historicamente ter influenciado os mais diversos
domínios criativos. 
Serão avaliados e comentados todos os trabalhos desenvolvidos na aula bem como todo o material gráfico e
plástico produzido pelo aluno que associe, direta ou indiretamente o seu projeto artístico. A avaliação será
contínua (discreta) baseada na apreciação crítica do trabalho e no interesse do aluno para debater a sua
execução. 
Pelo facto da realização dos trabalhos serem propostos e desenvolvidos através da praxis o seu
acompanhamento e avaliação é do tipo ‘discreta’ o que excluí o exame final à disciplina (salvaguardando-se as
situações previstas na lei). 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This is a theoretical and practical course in both assessment and methodology. The UC will be divided in two
different but linked components: image theory and its theoretical and practical resolution. 
The theoretical method will be discussing contents always following them with examples of recognized artistic
practices. Practical works are supported by some theoretical exposition through the theory and history of
images presented that should propose a critical reflection about art and images in general.
The student is taken to develop a deeply self-critical sense during the conception and realization of artistic
projects, promoting a critical acquisition of information (idea) and converting it into knowledge. 
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To produce an operative approach between will and action, defined by graphic expression that is capable of
materialize the idea (thought) through the resources (tools) and procedures (skills) of graphic and plastic
expressions, using both by representation as own discipline but also as an activity inside the artistic project. 
Above all, the course methodology refers not only to the technical skills of representation but values also
critical knowledge, demonstration of sensibility to aesthetic values, thus understanding and applying to
aesthetic consideration of images, recognizing that art history made possible to explore graphic and plastic
language through several artistic fields.
All the artistic studies developed in class as well as all the graphic images, directly or indirectly, fulfilled by the
student will be discussed and evaluated. The assessment will be continuous (discrete) and based on the critical
review of the artistic material and on the student’s interest to debate its work.
All works will be formulated and developed through praxis, so its attendance and evaluation will be continuous,
which excludes a final exam (protected situations provided by law).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Betti, T. (1997). Drawing: a contemporary approach. Fort Worth: Harcourt Brace 
Buskirk, M. (2005). The contingent object of contemporary art. Massachusetts: MIT 
Cain, P. (2010). Drawing. The Enactive Evolution of the Practitioner. Chicago: Intellect 
Didi-Huberman, G. (1990). Devant l’image. Paris: Éditions Minuit 
Gamer, S. (ed) (2006). Writing on Drawing. Essays on Drawing Pratice and Research. Bristol/Chicago: Intellect
Books 
Graw, I. (2012). Thinking through painting. Berlin: Sternberg Press 
Pinotti, A. & Somaini, A. (2009). Teorie dell’immagine. Il dibattito contemporraneo. Milano: Raffaello Cortina 
Prendergast, C. (2000). The triangle of representation. NY. Columbia 
Roberts, J. (2007). The intangibilities of Form. Skill and Deskilling in art after the readymade. London/NY: Verso 
Stout, K. (2014). Contemporary Drawing. From the 1960s to Now. London: Tate Publishing 
Treib, M. (ed) (2008). Drawing /Thinking. Confronting an electronic age. London/NY: Routledge

Mapa X - Projectos de Instalação Artística / Installation Art Projects

6.2.1.1. Unidade curricular:
Projectos de Instalação Artística / Installation Art Projects

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Jorge Rodrigues Martins Vairinhos - T:30; OT:20

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
José Pedro Barbosa Gonçalves de Bessa - PL:30

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A instalação assumiu no contexto da arte contemporânea um incontornável protagonismo. Trata-se de um
formato que procura, no seu princípio, a problemática da relação da obra com o real e tem por denominador
comum introduzir e tornar significante o corpo do participante na obra; a par da perfomance, da vídeo-arte e
mais recentemente da arte digital. 

- Capacidade de desenvolver um projecto artístico de arte digital ou instalação artística.

- Conhecer o enquadramento histórico e conceptual da Instalação Artística.

- Dar a conhecer as ferramentas e soluções tecnológicas ao nível da electrónica e da “Physical Computing”
disponíveis para a comunidade artística

- Aplicar as ferramentas e técnicas digitais de criação de conteúdos interactivos ao domínio da Arte e da
Instalação.

- Conhecer e aplicar os paradigmas de interação baseadas no conceito de “interfaces naturais”.

- Capacidade de trabalhar a forma e adequar a expressão plástica numa instalação interativa. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Installation as assumed a compelling protagonist, in the context of contemporary art. The course focus the issue



12/28/2015 ACEF/1516/10707 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=dd9c71d4-3690-e18b-762b-561e841a46ca&formId=8395be61-203f-1fba-3f43-562faaddebf0&lan… 32/81

of the connection between the work and the real. Makes significant the participation of the body in art works, as

well as performance, video art and more recently, digital art. 

- The capacity to develop an artistic project digital art or art installation.

- Learn the historical and conceptual framework of the Artistic installation.

- Understand the tools and technological solutions in terms of electronics and "Physical Computing" available
for artistic community

- Apply digital tools and techniques for creating interactive content to the field of art and installation.

- To know the interaction paradigms based on the concept of "natural interfaces".

- Ability to work to shape and enhance the artistic expression in an interactive installation.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conteúdos Teóricos

1. Origens conceptuais da Instalation Art.

2. O minimalismo e a fenomenologia da percepção.

3. A instalação artística e a centralidade do espaço

4. Instalação Site-Specific.

5. O corpo na era digital

Conteúdos Teórico-práticos

1. Computação física – Sensoriamento do corpo e actuação no espaço.

1.1 Breve Introdução à electrónica e conceitos de electricidade.

1.2 Mediação e grandezas do fenómeno eléctrico.

1.3 Sensores de luminosidade, som, temperatura e movimento.

1.4 Actuadores no espaço físico.

1.5 Introdução À plataforma de desenvolvimento Arduino.

1.6 Conceitos de programação.

2 Desenvolvimento de aplicações digitais

2.1 Introdução ao Processing.org.

2.2. Implementação de vídeo interactivo

2.3 Desenho interactivo.

2.4 Articulação e comunicação entre o Processing e Arduino.

2.5 Interfaces não invasivos

6.2.1.5. Syllabus:
Theoretical content
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1. Origins of Conceptual Installation Art.

2. The minimalism and the phenomenology of perception.

3. The Installation Art and the centrality of space

4. Site-Specific Installation.

5. The body in the digital age

Practical content

1. Physical Computing - body sensing and actuating in space.

1.1 Brief Introduction to electronics and electricity concepts.

1.2 Mediation and quantities of electrical phenomenon.

1.3 light sensors, sound, temperature and movement.

1.4 Actuators in physical space.

1.5 Introduction to Arduino development platform.

1.6 Programming Concepts.

2 Digital applications Authoring

2.1 Introduction to Processing.org.

2.2. Interactive video implementation

2.3 Interactive drawing.

2.4 Articulation and communication between the Processing and Arduino.

2.5 noninvasive Interfaces

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.

O programa articula os aspetos teóricos e conceptuais da Instalação Artística com a sua dimensão técnica.
Deste modo, são abordados os artistas, as obras, o pensamento artístico bem como as ferramentas
tecnológicas subjacentes.
Perante as inúmeras tecnologias colocadas hoje à disposição, optou-se por aquelas que têm maior expressão
no meio artístico, designadamente os sistemas open-source Arduino e Processing. Estas últimas, por um lado,
sendo suportadas por uma comunidade de utilizadores bastante forte, têm a vantagem de serem muito bem
documentadas e, por outro lado, ao contrário dos sistemas de desenvolvimento usadas na produção de
software convencional, são mais fáceis de usar e destinam-se à comunidade de artistas.
No plano teórico, privilegia-se o estudo da instalação artística (no minimalismo e na arte digital) e privilegia-se,
no plano prático, a o conceito de Instalação Artística Interactiva, apoiada por sistemas digitais.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The program articulates the theoretical and conceptual aspects of the Installation Art in its technical dimension.
Thus, artists are addressed, their works, the artistic thinking and the underlying technical tools.
Given the many technologies available today, they were chosen those that have higher expression in the arts,
including the open-source Arduino and Processing systems. The latter, on the one hand, being supported by a
very strong community of users, have the advantage of being very well documented and, on the other hand,
unlike the development systems used in conventional software production, are easier to use and are for the
artist community.
Theoretically, emphasis is placed in the study of Installation Art (from minimalism to digital ) and in practical
terms, PIA favors the concept of Interactive Installation supported by digital systems.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas práticas, procede-se à operacionalização dos conceitos teóricos através da experimentação
orientada, utilizando-se metodologias demonstrativas, de trabalho individual e trabalho projetual. A disciplina
possui um dossier digital no sítio de ensino à distância da UA (elearning). A avaliação é discreta e baseada nos
seguintes momentos de avaliação intercalares:
A1 Protótipo funcional (30%) – Aplicação de conceitos exploratórios da computação física. A2 (20%) - Dossiê de
projeto. Desdobra-se em vários pontos: investigação visual, plástica e conceptual do tema; documentação do
processo criativo e técnico do desenvolvimento de projeto e descrição das suas etapas. A3 Projeto Final (50%)
Concepção, produção, montagem e apresentação pública de uma instalação artística. Os critérios de avaliação
resumem-se, sucintamente, na capacidade de investigação, na expressão e a na técnica. 
A assiduidade e desempenho do aluno da sala de aula são factores que contribuem para a nota final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In practical classes, proceeds to the operationalization of theoretical concepts through guided experimentation,
using demonstrative methodologies of individual work and project work.

- A1 Functional prototype (30%) - Application of exploratory concepts of physical computing.

- A2 Project dossier (20%) . Unfolds into in various parts: visual research, plastic and conceptual theme; the
creative process documentation and technical project development and description of its stages.

-A3 Final Project (50%) Design, manufacture, assembly and public presentation of an Installation Art work.

The evaluation criteria are summarized briefly in research capacity, expression and technical capacity.

The attendance and performance of the classroom students are factors contributing to the final score.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Nos momentos teóricos as matérias são ilustradas com exemplos concretos, de obras e artistas, e abertas à
discussão, permitindo ao aluno realizar uma reflexão crítica.

As aulas práticas funcionam num modelo de oficina: são exemplificadas as técnicas e as ferramentas no início
da sessão e propostos, num segundo momento, desafios exploratórios de natureza experimental. Este modelo
permite estimular a autonomia e, ao mesmo tempo, dar espaço ao aluno para explorar de um modo criativo e
expressivo as técnicas exemplificadas.

Optou-se por dividir o projeto em dois momentos de avaliação autónomos – o A1 e o A3. O primeiro momento, o
A1 consiste num projeto de curta duração assumidamente experimental, no qual o aluno é incentivado a
construir parcialmente uma instalação, focando-se apenas em alguns aspectos técnicos ou artísticos, a partir
de uma ideia exploratória. Assumindo-se como um protótipo funcional, este trabalho não tem a exigência típica
de um projeto final, sobretudo ao nível da documentação e produção, permitindo ao aluno testar ideias e
assumir um certo risco.

O protótipo A1 é apresentado publicamente numa residência artística na qual o aluno discute de forma crítica, a
convidados externos, aos colegas e professores (não apenas da disciplina mas do curso), o resultado do seu
trabalho.

Este espaço permite ao aluno confrontar o seu trabalho com a opinião avaliada de vários intervenientes e deste
modo decidir se dará continuidade em projeto final , reformulando alguns aspetos, ou se, contrariamente, parte
para um projeto final inteiramente novo.

O projeto final (A3) é apresentado e exibido num local externo à universidade, geralmente no Museu da Cidade
de Aveiro. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the theoretical moments the subjects are illustrated with concrete examples of works and artists, and open
for discussion, allowing the student to make a critical reflection.

Practical classes operate in a workshop model: are exemplified techniques and tools proposed earlier in the
session, secondly, exploration challenges of an experimental nature are proposed. This model allows to
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stimulate the autonomy and at the same time, make room for the student to explore a creative and expressive
way the exemplified techniques.

It was decided to divide the project into two phases of autonomous evaluation - the A1 and A3. Admittedly, the
first, is an experimental short project in which students are encouraged to partially build an Installation, focusing
only on some technical or artistic aspects, from an exploratory idea. Taking as a functional prototype, this work
does not have the typical requirement of a final project, particularly in terms of documentation and production,
allowing the student to test ideas and take a certain risk.
The prototype A1 is presented publicly in a residency in which the student discusses critically, to external
guests, colleagues and teachers (not only of discipline but of course), the result of their work.
This space allows students to confront their work with the evaluated opinion of various parties and thus decide
whether will continue in the final project, reshaping some aspects, or, conversely, to do an entirely new work for
the final project.
The final project (A3) is presented and exhibited on an external site to the university, usually at the Museum of
the City of Aveiro.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BISHOP, Claire. Installation Art. Harry N. Abrams, 2005, ISBN 1854375180, 9781854375186

IGOE, Tom; O'Sullivan, Dan Physical Computing: Sensing and Controlling the Physical World with Computers.
Course Technology PTR, 2004.

OXER, Jonathan; Blemings, Hugh. Practical Arduino: Cool Projects for Open Source Hardware . Apress, 2009.

REAS Casey; Fry, Ben; Maeda, John. Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists
Publisher: The MIT Press, 2007.

GRAU, Oliver. Virtual Art. From Illusion to Immersion. Massachusetts: Institute of Tecnology, 2003.

OLIVEIRA, nicolas de, OXLEY, nicola, PETRY, michael, Instalation Art, Thames & Hudson, 2003.

Mapa X - Sociologia da Arte / Sociology of Art

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sociologia da Arte / Sociology of Art

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Pedro Barbosa Gonçalves de Bessa T:30; TP:15; OT:20

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
-

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os estudantes devem desenvolver conhecimentos, aptidões e atitudes que lhes permitam resolver problemas
com maior ou menor grau de complexidade, no caminho para a autonomia e responsabilidade. Nesse sentido,
espera-se que, no final do seu período de aprendizagem, sejam capazes de:
Distinguir, diagnosticar e interpretar a complexidade sócio-histórica do fenómeno artístico em geral, e da arte
contemporânea em particular; avaliar e repensar a arte no mundo da comunicação global e interactiva;
desenvolver uma consciência crítica e operativa ao nível da teorização e práticas artísticas; desenvolver
instrumentos metodológicos e competências de análise e reflexão crítica que permitam realizar estudos na
área da sociologia da arte.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students should develop knowledge, skills and attitudes that enable them to solve problems with varying
degrees of complexity, on the road to autonomy and responsibility. Therefore, at the end of their period of
learning they should be able to:
Distinguish, detect and interpret the socio-historical complexity of the artistic phenomenon, especially
contemporary art; evaluate and rethink art in the world of global and interactive communication; develop a
critical and operational awareness towards theory and artistic practices; develop methodological tools and
analytical skills of critical reflection that allow them to carry out studies in this area
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Especificidade do pensamento sociológico; breve história da disciplina.Sociologia e história social da arte:
Hauser. O marxismo e a “teoria do reflexo”.Arte e conhecimento.A arte, entre pensamento simbólico,
condicionamento histórico e capacidade técnica. Dialéctica indivíduo - sociedade. Bourdieu e resolução da
dicotomia estrutura/agente. O lugar da arte no conjunto da vida social; noção de “campo”. Arte e cultura
enquanto meios de “distinção” e reprodução social. Relação entre arte e (novas)tecnologias.Desmaterialização
da arte. A Condição Pós-moderna: ascensão e queda dos mitos modernos de emancipação e progresso.
Género vs. classe social: a perspectiva feminista. “Porque não existiram grandes mulheres-artistas?” Espaços
contemporâneos de recepção da obra de arte. Mercado, mecenato, indústria cultural. O museu, espaço físico e
virtual. As oscilações do gosto e o fenómeno da moda(G.Dorfles) Políticas culturais: arte como instrumento
pedagógico integral; H.Read e educação pela arte

6.2.1.5. Syllabus:
The specificity of sociological thought; a brief history of the subject .Sociology and Social History of Art: Arnold
Hauser. Marxism and the "reflection theory". Art and knowledge. Between symbolic thought, historical
conditioning and technical capacities. Dialectics between individual and society. Bourdieu and the overcome of
structure / agent dichotomy. Art’s space in the whole of social life; notion of "field". Art and culture as a means
of "distinction" and social reproduction. Relation between art and (new) technologies. Dematerialization of art.
The Postmodern Condition (Lyotard, 1989). Class vs. gender: feminist perspective. Why there were no great
women-artists? Contemporary spaces of reception of the artwork. Market, patronage, cultural industry. The
museum, physical and virtual space. Oscillation of taste and fashion phenomena(G. Dorfles) Cultural policies.Art
as integral teaching tool; H. Read’s education through art

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os conteúdos programáticos são coerentes com os objetivos de aprendizagem.Assim, uma breve introdução
ao pensamento sociológico e história da disciplina são essenciais para entender a dialéctica
indivíduo/sociedade e lugar que a arte ocupa no conjunto da vida social.Só desta forma será possível
interpretar de forma espontânea e adequada a complexidade sócio-histórica do fenómeno artístico em geral e
da arte contemporânea em particular.Reconhecer a relação entre arte e (novas)tecnologias, diagnosticar
identificar o fenómeno da desmaterialização da arte e a condição pós-moderna em que vivemos,permitirão ao
estudante avaliar e repensar sua prática artística no mundo da comunicação global e interactiva.Avaliar a
relação entre género e classe social e estudar a recepção da obra de arte,entendida não como mero
epifenómeno da indústria cultural ou mercado,mas como instrumento pedagógico integral,ajudarão a
desenvolver uma consciência crítica ao nível da teorização e práticas artísticas

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents are consistent with the learning objectives.A brief introduction to sociological thought and the
history of this subject are essential to understanding the dialectic individual / society and the place art occupies
in the whole of social life. Only in this way can the student properly interpret the socio-historical complexity of
the artistic phenomenon, and contemporary art in particular. Recognize the relationship between art and (new)
technologies, detect and identify the phenomenon of dematerialization of art and the postmodern condition we
live in, will allow the student to evaluate and rethink his/her artistic practice in the world of global, interactive
communication. Evaluate the relationship between gender and social class and study the reception of the work
of art, understood not as mere epiphenomenon of cultural industry or market, but as an integral teaching tool
will, help students develop a critical awareness at theoretical and artistic-practices level.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular compreende componente teórica T e teórico-prática TP. A componente T reporta-se à
reflexão sobre os conteúdos programáticos, ao comentário de textos e autores adequados a esses conteúdos e
à interpretação de obras, apresentados com recurso a meios audiovisuais; a componente TP incide sobre a
participação e acompanhamento da matéria exposta nas aulas e sobre trabalho de investigação individual. Este
consiste na análise e discussão partilhada de um elenco de temas - sugeridos pelo docente ou propostos pelos
estudantes de acordo com os seus interesses de investigação. Os/as alunos/as são ainda encorajados a
participar em Seminários de especialistas convidados ou outros, com vista a alargar o leque de
conhecimentos. A avaliação é faseada, tendo a participação e acompanhamento das matérias lecionadas uma
ponderação de 25% e o trabalho de investigação individual, que inclui a elaboração de recensões críticas e
fichas de leitura, uma ponderação de 75%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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The UC includes a theoretical component (T), and a theoretical and practical (TP). The T component relates to
the reflection on the syllabus, review of texts and authors suited to these contents and interpretation of
artworks (using audiovisual media). The TP component focus on student’s participation and discussion of
contents exposed in class, and on individual research work. The latter being the analysis and shared discussion
of a list of topics - suggested by the teacher or proposed by the students according to their interests. Students
are also encouraged to participate in seminars or lectures of guest-speakers or others in order to expand their
range of knowledge. Evaluation /marking is phased, with 25 % for the participation and discussion in class and
75% for individual research work, which includes the writing of book reviews and index cards.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Nas aulas teóricas (T), a reflexão sobre os conteúdos programáticos, comentário de textos e autores
adequados a esses conteúdos pretende estimular a aprendizagem de conceitos teóricos de base, que
permitam ao/à estudante desenvolver uma consciência crítica e operativa ao nível da teorização e práticas
artísticas. Também o visionamento, análise e interpretação de obras, apresentadas com recurso a meios
audiovisuais, afiguram-se fundamentais para que o/a estudante possa distinguir, diagnosticar e interpretar a
complexidade sócio-histórica do fenómeno artístico em geral, e da arte contemporânea em particular. A
aquisição de conhecimentos e conceitos elementares de sociologia da arte facilitarão a compreensão por parte
do/a estudante do fenómeno artístico, sua relevância e implicações na contemporaneidade, e permitir-lhe-ão
avaliar e repensar a arte no mundo da comunicação global e interactiva.
Nas aulas teórico-práticas (TP) procede-se à operacionalização dos conceitos teóricos, mediante a realização
de um trabalho de investigação individual, mas que implica a sua apresentação e discussão partilhada em
contexto de aula. O elenco de temas é sugerido pelo docente e/ou proposto pelos/as estudantes, de acordo com
os seus interesses de investigação, e implica pesquisa de recursos bibliográficos, leitura e análise crítica de
textos.
A elaboração de recensões críticas e fichas de leitura, com uma ponderação de 75% na avaliação final, visa
desenvolver instrumentos metodológicos e competências de análise e reflexão crítica que permitam ao aluna/a
realizar estudos na área da sociologia da arte, bem como desenvolver uma consciência crítica e operativa ao
nível da teorização e práticas artísticas. O enfoque avaliativo é, desta forma, colocado sobretudo na capacidade
do/a estudante aplicar conhecimentos e recursos adquiridos para concluir tarefas, elaborar problemas e
comunicar resultados alcançados, mais do que na sua capacidade de reproduzir matéria exposta nas aulas.
Finalmente, a discussão em grupo, numa atitude investigativa, que privilegia a reflexão partilhada de
experiências e saberes, visa mobilizar o pensamento crítico e criativo do/a estudante, a sua capacidade de
resolução de problemas e tomada de decisão, no caminho para a autonomia e responsabilidade.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In lectures (T), reflection on the syllabus, comment on texts and authors suited to such contents, intends to
stimulate learning of basic theoretical concepts, allowing the student to develop a critical and operational
awareness at level of theory and artistic practices. Also the viewing, analysis and interpretation of works, which
are shown using audiovisual media, can be considered essential so that the student can distinguish, diagnose
and interpret the socio-historical complexity of the artistic phenomenon in general, and particularly in
contemporary art . The acquisition of knowledge and basic concepts of sociology of art facilitates the
understanding of the artistic phenomenon by the student, recognizing its relevance and implications in
contemporary society, and will allow the student to evaluate and rethink the art in the world of global and
interactive communication. In theoretical-practical classes (TP) one works on the operationalization of
theoretical concepts, by conducting an individual research work, but that implies the presentation and shared
discussion in the context of school. The list of topics is suggested by the teacher and / or proposed by the
students, according to their research interests, and implies research library resources, critical reading and
analysis of texts. The preparation of book reviews and reading records, with a weighting of 75% in the final
evaluation, aims to develop methodological tools, analytical skills, and critical reflection that allow the student to
carry out studies on the sociology of art in the area, and develop a critical awareness and operative at the level
of theory and artistic practices. The evaluation approach is thus placed, above all, on the ability of the student to
apply knowledge and resources to complete tasks, work out problems and communicate results achieved,
rather than on their ability to reproduce contents exposed in class. Finally, group discussion, under an
investigative attitude, which emphasizes shared reflection of experiences and knowledge, aims to mobilize the
critical and creative thinking of the student, is problem-solving ability and decision-making, on the road to
autonomy and accountability.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ADORNO, T. e HORKHEIMER, M., Dialéctica de la Ilustración, Madrid, 1994 _ “Teses sobre sociologia da arte”,
in G. Cohn (org.), São Paulo, 1994. ÁLVAREZ, A. M., O Feminismo Ontem e Hoje, 2002. BARRENO, I. O Falso
Neutro, Lisboa, 1985. BASTIDE, R., Arte e Sociedade. S. Paulo, 1979. BAXANDALL, M., Painting and Experience
in Fifteenth-Century Italy, Oxford, 1972. BENJAMIN, W., Sobre arte, técnica…, Lisboa, 1992. BERGER, J., Modos
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de Ver, Lisboa, 1982. BOURDIEU, P., O Poder Simbólico. Lisboa, 1989 _ Questões de sociologia. Rio de Janeiro,
1983. DORFLES, G., As Oscilações do Gosto, Lisboa, 1989 HAUSER, A., A Arte e a Sociedade. Lisboa, 1985.
_Historia Social da Literatura e Arte, São Paulo, 1982 JAUSS, H. R., Toward an aesthetic of reception, Brighton,
1982. MITCHELL, W. J. T. (ed.), Art and the public sphere, Chicago, 1992. MOULIN, R., L’Artiste, L’institution et le
Marché, 1992 NOCHLIN, L., Women, Art, and Power Londres, 1991. TOTA, A., Sociologia da Arte, Lisboa, 2000.

Mapa X - Design e Organização de Exposições / Design and Organization of Exhibitions

6.2.1.1. Unidade curricular:
Design e Organização de Exposições / Design and Organization of Exhibitions

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cláudia Regina da Silva Gaspar de Melo Albino; TP:45; OT:20

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
-

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo da UC é que os discentes ganhem autonomia projectual para fundamentação duma narrativa
expositiva, assim como compreensão e manipulação das componentes físicas, simbólicas e poéticas dum
sistema expositivo.A UC estrutura-se sob seguintes contributos:1.Criação de um argumento expositivo capaz
de induzir o visitante no tema;2.Concepção dos meios cénicos de som, luz e interacção, capazes produzirem
um ambiente de imersão temática;3.Concepção de meios para conservação e exibição de documentos visuais
bi e tridimensionais. Cada discente deve adquirir as seguintes competências: capacidade de compreender os
problemas semânticos, sintácticos e pragmáticos que se colocam ao designer ante qualquer projecto
expositivo; capacidade de construir uma narrativa e sistema expositivo a ela adequado, a partir da
compreensão dum determinado acervo documental (curadoria); capacidade de contribuir em equipas
multidisciplinares de projecto, para concepção, construção e montagem de exposições

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The UC goal is to encourage students to become autonomous, allowing them to substantiate the narrative
behind an exhibition, as well as to understand and manipulate the physical, symbolic and poetic components of
the system that supports an exhibition. Contributions: 1Creation of a script for an exhibition that is able to
engage the visitor; Design of scenic means – sound, light, interaction – that are able to produce an atmosphere
of thematic immersion; 3Design of means for the preservation and display of 2 and 3-dimensional visual
documents. All the students should acquire the following skills: Ability to understand the semantic, syntactic
and pragmatic problems faced by the designer in any exhibition project; Ability to build a narrative for an
exhibition, as well as a system to support it, based on an understanding of a specific collection (curatorship);
Ability to work as members of multidisciplinary teams in the design, construction and installation of exhibitions.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos organizam-se em 4 temas fundamentais: curadoria narrativa, estratégias
expositivas, comunicação do projecto e gestão orçamental. Curadoria narrativa: introdução ao Design
expositivo; história e principais exemplos mundiais, compreensão e levantamento dos seus discursos
narrativos. Estratégias expositivas: o fenómeno luz natural e artificial;o fenómeno som natural e artificial; os
materiais construtivos e implicações na intencionalidade dos suportes expositivos; os sistemas de
conservação e segurança, tanto dos públicos como dos documentos, facultando meios de conservação,
montagem e desmontagem; fenómeno interactivo da comunicação natural e artificial e sua capacidade para
integrar o público na experiência expositiva.Comunicação do projecto ao cliente e da exposição ao público:
persuasão para a compreensão da narrativa no contexto dos seus objectivos estratégicos.Gestão orçamental:
formalização de orçamentação de todos os meios técnicos e humanos envolvidos

6.2.1.5. Syllabus:
Contents are organized around 4 themes: 1.Narrative curatorship: Introduction to exhibition Design; History and
key international examples; understanding and survey of their narrative discourses. 2.Exhibition strategies:
natural and artificial light phenomena; natural and artificial sound phenomena; different construction materials
and their implications for the intentionality of the exhibition supports; the preservation and safety systems
focused on both the public and the documents, providing the means for the exhibition’s preservation, assembly
and dismantling; the interactive phenomena behind natural and artificial communication and their ability to
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integrate the public into the exhibition’s experience. Project communication to the client and of the exhibition to
the public: persuasion for an understanding of the narrative within the context of its strategic goals.4.Budget
management: preparation of budgets comprising all the necessary technical and human resources

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A disciplina propõe uma aproximação aos fundamentos teóricos matriciais para compreensão da relevância e
função do design na organização de exposições. Assim, os conteúdos programáticos são desenvolvidos de
acordo com os objectivos da UC. Faz-se uma introdução ao Design Expositivo através de abordagem teórica à
história e principais exemplos mundiais, com o objectivo da compreensão e levantamento dos seus discursos
narrativos. Através da análise de estudos de caso consolidam-se os conceitos apresentados teoricamente
com o objectivo de desenvolver a praxis do design expositivo. Desenvolve-se, numa abordagem teórico-prática,
estratégias expositivas através da elaboração de exercícios de projectos expositivos na sala Hélène de
Beauvoir da UA. Com estes ambiciona-se consolidar a coerência de um sistema expositivo, de acordo com o
objectivo principal da unidade curricular de concepção, construção, montagem e comunicação de exposições
originais, ou núcleos expositivos pré-existentes.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This UC proposes an approach to the core theoretical grounds for understanding the importance of design in the
organization of exhibitions. Thus, the contents are developed according to the UC’s goals. There is an
introduction to Exhibition Design through a theoretical approach to its history and to a series of key international
examples, aimed at an understanding and survey of their narrative discourses. Through an analysis of
exemplary case studies it will be possible to consolidate the various theoretical concepts in order to develop the
praxis of exhibition design. There is a theoretical and practical approach to the issue of exhibition strategies
through the development of exhibition designs for the Hélène de Beauvoir hall. These exercises are aimed at
consolidating the coherence of a given exhibition system through the praxis of design, according to the UC main
goal, which is the design, construction, installation and communication of new exhibitions or existing collections

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Recorrendo ao método heurístico empírico projectual, o ensino é estruturado em torno da discussão
sequenciada dos temas da disciplina e integra elementos de investigação temática elaborados pelos alunos. As
aulas práticas incluem a observação de exposições, e o estudo de sistemas, conduzindo à organização
sistemática de novos projectos avaliados coletivamente. As discussões no grupo com colegas deverão
contribuir para a construção dos projectos individuais no fim do semestre. As componentes de ensino tutoriado
e assistido por e-learning orientarão os alunos na investigação de informação e na execução de estudos
apoiados nas bases de dados disponíveis. Avaliação é discreta sem exame final, com 3 componentes:
1Participação nas aulas (20%); 2Redacção de argumento expositivo a seleccionar e aplicável na sala de
exposições Hélène de Beauvoir da UA (20%); 3Apresentação e análise dos projectos com monografia
elaborados, através de apresentações audiovisuais e em formato de brochura (60%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Using a design-based empirical heuristic method, our teaching program is structured around the sequenced
presentation and discussion of the subject’s themes, integrating theme-specific research elements prepared by
the students. Theoretical classes include the analysis of exhibitions, products and systems, leading to a
systematic organization of new projects that are collectively assessed. Group debates will contribute to the
preparation of the individual projects at the end of the semester. When necessary, the e-learning tutorial and
assisted teaching methods will guide the students in their search for information and in the preparation of
studies based on the available databases. The assessment does not rely on a final exam and includes 3
components:1Participation in class (20%); 2Script for an exhibition to the held at the Hélène de Beauvoir
exhibition hall (20%); 3Presentation and analysis of the project + monograph based on an audiovisual
presentation and a brochure (60%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A articulação dos conteúdos programáticos com o desenvolvimento de exercícios teórico-práticos, elaborados
pelos discentes possibilita que desenvolvam um pensamento reflexivo através de uma actividade projectual,
sobre as temáticas em estudo, desde espaços físicos a espaços virtuais, na escala local e na escala global.
Assim,desenvolver-se-ão metodologias possibilitem introduzir e consolidar conhecimentos do Design enquanto
disciplina fundamental na organização de exposições: 1a fase, introdução ao Design Expositivo através de
abordagem teórica à história do design de exposições e principais exemplos mundiais, análise de outras
exposições consideradas relevantes e levantamento dos seus discursos narrativos e dos conhecimentos e
tecnologias necessárias ao projecto. 2ª fase, abordagem teórico-prática a estratégias expositivas
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desenvolvendo exercícios de projecto na sala de exposições Hélène de Beauvoir.Os exercícios são
desenvolvidos em 4 partes e procuram construir conhecimento através de processos abdutivos implícitos na
praxis em design.Na 1ª parte objectiva-se compreender o que é uma exposição, assim como identificação dos
antecedentes e consequências estruturais de narrativas lineares, nucleares e caóticas.Na 2ª parte cada
discente desenvolve exercício projectual com os objectivos: compreender o fenómeno luz natural e artificial.
Temperatura de cor da luz e consequências cénicas. Equipamentos de iluminação artificial e qualidade da
iluminação produzida: alto contraste zenital e horizontal (volume e relevo), luz coada (reflexão da cor e textura);
iluminação indirecta por reflexão (ambiente emocional); compreender o fenómeno som natural e artificial.
Sonoplastia como modelador de emoções e complemento informativo. Consideração do tempo de visita à
exposição e sua correlação com o ciclo da banda sonora;compreender materiais construtivos e implicações na
intencionalidade dos suportes expositivos. Qualidades tácteis das superfícies e texturas. Temperatura
específica dos materiais, cor, brilho, dureza, transparência e experiência sensorial da visita; compreender os
sistemas de conservação e segurança,dos públicos como dos documentos, facultando meios de conservação,
montagem e desmontagem;compreender o fenómeno interactivo da comunicação natural e artificial e sua
capacidade para integrar o público na experiência expositiva. Meios digitais promotores da experiência
imersiva interactiva. Suportes analógicos de envolvimento lúdico do visitante. Na 3ª parte, exercícios de
persuasão para compreensão da narrativa no contexto dos seus objectivos estratégicos.Na 4ª parte, exercício
prático de gestão orçamental, que possibilite aos discentes compreender a formalização orçamentação de
todos os meios técnicos e humanos envolvidos. Deste modo, pretende-se cada discente desenvolva
conhecimentos necessários à avaliação e aprofundamento do tema, tendo como objectivo o domínio do estado
da arte, necessário à construção e comunicação de sistemas expositivos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The combination of theoretical presentations, according to the UC contents, with the development of exercises
by the students, integrating the theoretical concepts presented by the professor, allows to develop their
reflective reasoning through an interaction between design and the themes under study. From this point of view,
and in order to introduce the notion of Design as a core discipline for the organization of exhibitions, the
aforementioned methods will be implemented as follows:1st stage – introduction to Exhibition Design based on
a theoretical approach to the history of design exhibition and to key international examples; survey of both
narrative discourses and useful knowledge and technologies within the scope of exhibition design. 2nd stage –
theoretical and practical approach to exhibition strategies through development of design exercises for the
Hélène de Beauvoir exhibition hall.The exercises are developed in 4 stages and seek to build a knowledge based
on the implicit abductive processes of the praxis of design.In 1st stage,to understand what an exhibition is, as
well as to identify precedents and structural consequences of linear, nuclear and chaotic narratives.In 2nd
stage, each student develops a design exercise with the following goals:understanding the natural and artificial
light phenomena; colour temperature of light and its scenic consequences; artificial lighting equipment and
lighting quality: high zenith and horizontal contrast, filtered light (colour reflection and texture); indirect reflected
light (emotional atmosphere);understanding the natural and artificial sound phenomena. Sound design as the
shaper of emotions and an informative complement. Visit duration in correlation with the soundtrack’s
cycle;understanding the different (natural and artificial) construction materials and their implications for the
intentionality of the exhibition supports. Tactile qualities of surfaces and textures. Specific temperature, colour,
gloss, hardness, transparency and sensory experience;understanding the preservation and safety systems
focused on both the public and the documents, providing the means for the exhibition’s preservation, assembly
and dismantling; understanding the interactive phenomena behind natural and artificial communication, and
their ability to integrate the public into the exhibition’s experience. Digital means that promote interactive
immersive experiences. Analogic supports for involvement of the visitors. 3rd stage, persuasion exercises
focused on an understanding of narrative within the context of its strategic goals. 4th stage, development of a
practical budget management exercise that allows students to prepare budgets comprising all the necessary
technical and human resources.Thus, our goal is students develop the necessary knowledge to assess and do
research on the theme by understanding the state of the art, which supports the design and communication of
exhibitions.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Falsitta, Massimiliano. Showrooms. São Paulo, Ed. GG Brasil, Gustavo Gili S.A, 2005. ISBN: 9788425220319

Foucault, Michel, De Outros Espaços, Heterotopia, in Architecture, Movement, Continue, 5, 1984 (Conferencia
proferida por Michel Foucault no Centre d’Études Architecturales, em 14 de Março de 1967)

Grande, Nuno, Museumania, Museus de Hoje, Modelos de Ontem, Col. De Artes Contemporânea Público
Serralves, Ed. Público e museu de Serralves, 2009.

Ramos, Manuel Silveira e Soudo, José. Manual de Iluminação Fotográfica. Lisboa, ed. Centro Protocolar de
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Formação Profissional para Jornalistas (Cenjor), Instituto do Emprego e Formação Profissional, (sem data)

Schopenhauer, Arthur. [s. d.]. O Mundo como vontade e Representação. Porto, ed. Rés Formalpress, (edição
original “Die Welt Als Wille Und Vorstellung”, 1819), 2005; ISBN: 9789727030972

Mapa X - Estudos de Fotografia / Photographic Studies

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estudos de Fotografia / Photographic Studies

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João António de Almeida Mota - TP:45; OT:20

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
-

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivo Geral

Reflexão, concepção e criação.

Promoção de uma cultura da imagem fotográfica.

Autonomização do aluno no processo criativo

Os alunos serão capacitados para:

1. integrar três tipos de atitude: investigação, apreciação crítica e processos criativos;
2. servir-se do pensamento crítico fundamentado para entender as obras de diversa natureza artística;
3. reconhecer e saber utilizar as convergências entre as várias disciplinas do plano de estudos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
General Objectives

Critical thinking, conception and creation. 

Promote a culture of the photographic image. 

Autonomy of the student in the creative process. 

Students will be able to: 

1. understand and integrate three postures: research, critical understanding and creative process;
2. develop critical thinking grounded on art studies and stimulate the curiosity, for the works of art that can’t be
catalogued in a single art category;
3. recognize and use the convergence of the courses offered at the programme.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Uma visão antropológica da fotografia, no sentido em que há uma preocupação de testemunhar directamente a
actualidade presente – o contemporâneo da enunciação e do enunciado. 

A fotografia como linguagem.

A fotografia como conceito.

A fotografia como "escritura" do pensamento.

A fotografia como atitude.

A fotografia como técnica.
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6.2.1.5. Syllabus:
An anthropological view of photography, in the sense that there is a concern to directly witness the present day
- the contemporary of enunciation and of statement.

Photography as a language. 

Photography as a concept. 

Photography as “written” thought. 

Photography as an atitude. 

Photography as a technique.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Toda a programação das sessões oferecidas, visa articular o seu conteúdo com os objetivos definidos para
cumprir três propósitos: 
1. Aplicar na prática o conhecimento das reflexões contemporâneas, concretizando trabalhos fotográficos;
2. Concretizar imagens fotográficas a partir de propostas orientadas;
3. Pensar a fotografia, produzi-la e experimentar o processo criativo.

Cada conteúdo em debate remete, para as discussões contemporâneas no cenário internacional. Assim, estão
garantidas as condições para a actualização e aprofundamento do conhecimento crítico fundamentado e o
interesse pelas obras de diversa natureza artística.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The programme of the sessions aims at articulating its syllabus with the course objectives for reaching three
purposes: 

1. Apply, in practice, the knowledge of theoretical thought for implementing photographic works;

2. Implement photographic images from guided proposals;

3. Think and produce photography and experience the creative process.

Each content in debate refers to contemporary international debates.
Thus are met the conditions for updating and improving critical thinking grounded on art studies that can’t be
catalogued in a single art category.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Disciplina teórico-prática que inclui exposição e debate participado sobre pensadores e criadores
contemporâneos, a partir dos quais se extraem conceitos que são desenvolvidos numa prática fotográfica
levada a cabo pelos mestrandos.
Cada trabalho realizado é independente; contudo os vários projectos integram um corpo de trabalho contínuo,
pelo que a avaliação contabiliza todas as produções num processo de participação contínua e activa. 

A disciplina é presencial. A tipologia de avaliação é a “avaliação contínua”.
O resultado mínimo para passar é 9,5 =10 (10 de 20). Desempenho na aula; upload de materiais produzidos na

página FaceBook do mestrado no final do 1ª e 2º projecto (facultativo); e a entrega dos projectos efectuados, no
dia 18 de Dezembro, num CD ou DVD com formatação dos conteúdos a ser definida: 10%
- projecto auto-referencial: 30%

- projecto em fotografia: 60%
a apresentação do que será avaliado, fora da data prevista para a entrega, implica a penalização de 20%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical subjects include lectures and participatory debate on contemporary thinkers and

creators, from whom concepts are extracted and then developed in a photographic practice carried out by the
Masters students. Each work accomplished is independent, but the various projects are structured within a
body of work in progress, so the evaluation is the sum of all productions in a process of continuous and active

participation. Attendance required. The assessment typology is continuous.
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The minimum overall result grade for pass is 9,5 = 10 (10 of 20). Performance in class; upload of materials

produced in the master's FaceBook page at the end of the 1st and 2nd project (optional) ; and delivery of
projects carried out on 18 December on a CD or DVD ( formatting of contents to be defined : 10%)

- Self-referential project: 30%
- Project in photography: 60 %

the submission of which will be evaluated, out of the expected date of delivery, entails the penalty of 20%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os princípios anteriormente invocados são orientadores da metodologia aplicada para estimular:
- Conhecimentos específicos de fotografia adaptados aos interesses do aluno;

- Conhecimentos sobre o processo criativo;
- Autonomia da resposta dada às propostas lançadas.

Este contexto permite o aprofundamento e actualização dos conhecimentos por parte dos alunos; o treino das
suas competências na utilização e na fundamentação da argumentação que aqueles requerem; e finalmente na

capacitação de os exporem através dos resultados dos processos criativos assim como pela oralidade e pela
escrita, tendo sempre em conta os objectivos da UC.
A distribuição prévia de diversos materiais pedagógicos contribuem para a articulação entre a metodologia e

os objetivos programáticos: livros e artigos científicos, fotografias e imagens. Estes materiais são
disponibilizados com antecedência aos alunos no sistema e-learning, de modo a que se preparem para cada

sessão. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The principles previously cited are guiding the methodology used to stimulate:

- Knowledge of photography tailored to the interests of the student;

- Knowledge of the creative process;
- Autonomy in the effectiveness of the answer to the proposals released.

This context allows updating students’ knowledge; the training of their skills in grounding their arguments; and
also the training to expose the results of creative processes using photography and being able to discuss them.

Previous distribution of different pedagogical materials by e-learning enhances the participation of the students
and achieves participatory discussion.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Campany, David (2003) Art and Photography, London.
Crary, Jonhatan (1999 ) Suspensions of Perception, Cambridge MA

Crawford, William (1979) The Keepers of Light, New York. 
Flusser, Vilém (1998) Ensaio sobre a fotografia Lisboa. Relógio D’Água

Krauss, Rosalind E. (2010) Perpetual Inventory, MIT Press, Cambridge, MA
Langford, Michael (1993) Guia Prático de Fotografia, Lisboa. 

Schaeffer, Jean-Marie (2002) A Imagem Precária São Paulo. 
Sena, António (1998) História da Imagem Fotográfica em Portugal 1839 –1997 Porto. Porto Editora

Sardo, Delfim (2011) A Visão em Apneia: Escritos sobre Artistas, Lisboa.
Sontag, Susan (1986) Ensaios sobre a fotografia Lisboa. D. Quixote
Solomon-Godeau, Abigail (1991) Photography at the Dock University of Minnesota Press

Stahel, Urs (2003) Well, What is Photography, Zurich. Fotomuseum Winterthur / Scalo
Wells, Liz (ed) "The Photography Reader" Abingdon, Oxon. Routledge, 2003

webgrafia:
www.cambridgeincolour.com

www.luminous-landscape.com

Mapa X - Metodologias de Investigação / Research Methodologies

6.2.1.1. Unidade curricular:

Metodologias de Investigação / Research Methodologies

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João António de Almeida Mota - TP:45; 0T:20

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
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-

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Esta disciplina tem como objectivo central dotar os alunos de conhecimentos de especialidade e de
instrumentos que lhes permitam conduzir com sucesso um trabalho de investigação em arte, fundamentado e

demonstrável.
Os alunos serão capacitados para:

A elaboração de uma proposta de dissertação de mestrado com recurso a instrumentos adequados para os
objectivos da investigação:

a. Ferramentas básicas na investigação - bibliografias, fontes primárias, obras de referência, estratégias para a
pesquisa de informação;

b. Exploração da prática de leitura crítica (através de recensões críticas);
c. Construção de um plano de trabalho a partir do objecto de estudo;
d. Elaboração de um guião para proposta de trabalho de dissertação (este documento de trabalho produzido

nesta disciplina, será o ponto de partida para a elaboração do “plano de estudos para a dissertação” a ser
debatido com o orientador/a do aluno/a.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main objective of this course is to provide students with specialized knowledge and tools to successfully

produce research in art, grounded and demonstrable.
Students will be able to: 
The preparation of a proposal for a master's dissertation using appropriate tools for achieving the objectives of

the proposed research:
a. Basic tools in research - bibliographies, primary sources, reference works, search strategies of information;

b. Exploration of the critical reading practice (through book and paper reviews);
c . Departing from the object of study produce a work plan;

d. Preparation of a guide for the dissertation proposal (the working guide produced in this course, will be the
starting point for the development of " Syllabus for the thesis" to be discussed with the advisor of the student.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Estão organizados segundo quatro unidades de trabalho, as quais coexistem paralelamente.
1. organização de um trabalho científico

2. elaboração de uma proposta de trabalho a partir de um objecto de estudo, ao qual se aplicarão três
perspectivas de observação. (entendimento / estratégia, identidade, exequibilidade)

3. a investigação em Arte
A natureza da investigação em Arte

Significado da investigação em Arte
Raízes históricas
Métodos de investigação projectual

O processo da construção de entendimento através da criação artística.
Prevê-se o acompanhamento individualizado tutorial numa parceria estreita com a orientação do estudante

4. documentação fundamental em Arte
Principais Fontes de consulta documental em Portugal

Principais fontes de consulta documental em língua estrangeira
Fontes primárias, secundárias, periódicas e estratégias para a pesquisa de informação

Centros de documentação especializados no domínio da arte

6.2.1.5. Syllabus:
The contents are organized according to four work units, which coexist in parallel.

1. organization of a scientific paper
2. preparation of a working proposal from the object of study informed by three observation perspectives

(understanding / strategy, identity, feasibility)
3. research in Art

The nature of research in Art
Significance of research in Art

Historical roots
Project-oriented research methods
The process of building understanding through artistic creation.

It is expected the tutorial guidance to have the participation of the advisor chosen by the student
4. fundamental documentation in Art

Main sources in Portugal
Main sources of advice in foreign languages
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Primary sources, secondary, periodicals and search strategies of information
Specialized documentation centers in the field of art

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Toda a programação das sessões oferecidas, visa articular o seu conteúdo com os objetivos definidos para
cumprir três propósitos: 

1. Aplicar na prática o conhecimento das reflexões contemporâneas, para a concretização da investigação;
2. Concretizar o plano de trabalho com a colaboração da orientação;

3. Pensar o projecto, planear e experimentar o processo criativo.

A natureza da disciplina implica a aplicação de modelos expositivos / debate com recurso frequente a situações
de interacção múltipla suscitados pelos exemplos teóricos e práticos dos conteúdos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The programme of the sessions aims at articulating its syllabus with the course objectives for reaching three
purposes: 

1. Apply, in practice, the knowledge of theoretical thought for implementing the proposed research;

2. Produce the work plan in collaboration with the advisor;
3. Think the project plan and experience the creative process.

The nature of the discipline involves lecture models / debate with frequent use of multiple interaction situations

raised by the theoretical and practical examples of the contents.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas têm o formato de debate tendo como referência os textos previamente disponibilizados.

A documentação para as aulas está disponível na plataforma de e-learning da UA.
Existem, no entanto, momentos de debate em torno das propostas de trabalho dos alunos e das suas ideias de

pesquisa para a dissertação.

É usado o modelo de avaliação discreta
- Recensão de um artigo (escrita): 10% entrega 9 Out.
- Processo construtivo do plano de trabalho para a dissertação: 60% - avaliação discreta em mais de três

momentos na TP
- Documento com a proposta de trabalho de dissertação (escrito: 30%) entregue na aula de 18 De Dezembro.

(note bem: a apresentação do que é avaliado, fora da data prevista para a entrega, implica a penalização de
20%.).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Sessions have the debate format informed by the previously disclosed reference texts.
The documentation for the sessions is available on the e-learning platform.

There are, however, moments of debate that are centred on the work proposals of the students and their
research ideas for dissertation.

Attendance required. The assessment typology is semi-continuous.
- Critical review by an assigned paper (writing): 10% delivery Oct 9.

- Constructive process of the work plan for the dissertation: 60% - semi-continuous assessment in more than
three times.

- Document with the dissertation proposal (written, 30%) delivered in class December 18th.

(please note: the submission of materials for evaluation, out of the expected date of delivery, entails the penalty

of 20%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Os princípios anteriormente invocados são orientadores da metodologia aplicada para estimular:

a. Ferramentas básicas na investigação
b. Exploração da prática de leitura crítica (através de recensões críticas);
c. Construção de um plano de trabalho a partir do objecto de estudo;

d. Elaboração de um guião para proposta de trabalho de dissertação.
Este contexto permite o aprofundamento e actualização dos conhecimentos por parte dos alunos; o treino das
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suas competências na utilização de ferramentas de investigação; e finalmente na capacitação de comunicar
um plano de trabalho de investigação exequível que demonstre e situe o objecto de investigação.

A distribuição prévia de diversos materiais pedagógicos no sistema e-learning, permite que os estudantes se
preparem para cada sessão e incentiva uma participação activa. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The principles previously cited guide the methodology to stimulate:
a. Basic tools in research;

b. Exploration of the critical reading practice (through book and paper reviews);
c . Produce a research work plan;

d. Preparation of a guide for the dissertation proposal.
This context allows updating students’ knowledge; the training of their skills in using research tools; and also

the training to communicate a feasible research work plan that demonstrates research and locates their
subject.
Previous distribution of different pedagogical materials by e-learning enhances the participation of the students

and achieves participatory discussion.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Albarello, L. et al. 2005 Práticas e Métodos de Investigação em Ciências Sociais. Lisboa: Gradiva
Balkema, Annette W and Henk Sleger, ed. 2004. Artistic Research. Amsterdam

Buchanan, Richard 1992. Wicked Problems in Design Thinking. Design Issues, 8:2 pp. 5-21
Carvalho, J. Eduardo 2002. Metodologia do Trabalho Científico. Lisboa: Escolar Editora
Eco, Humberto 1977. Como se faz uma tese em Ciências Sociais e Humanas. Lisboa: Presença.

Gray, Carole and Julian Malins 2004 Visualizing research: a guide to the research process in art and design.
Aberdeen: Ashgate

Horvath, Imre 2008. Comparison of Three Methodological Approaches of Design Research. Proceedings
ICED’07.

Kolb, David A. 1984. Experiential learning: experience as the source of learning and development. Englewood
Cliffs. NJ

Kumar, Ranjit 1999. [1996]. Research Methodology: A step-by-step guide for beginners. London: Sage
Laurel, Brenda ed. 2003. Design Research: Methods and Perspectives, Cambridge, MA. MIT Press

Mapa X - Estética Contemporânea / Contemporary Aesthetics

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estética Contemporânea / Contemporary Aesthetics

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Alexandra de Jesus Costa Beleza Moreira, TP:30; OT:20

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

-

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os alunos da disciplina de Estética Contemporânea são convidados a articular a disciplina com as questões

nucleares suscitadas pela produção artística contemporânea. Neste contexto, os objetivos da disciplina visam,
por um lado, promover uma atitude reflexiva e criativa sobre a estética e a arte contemporânea. Por outro lado,

constituem também objetivos da disciplina conhecer e interpretar temas fundamentais da arte contemporânea,
bem como familiarizar os alunos com modos de pensamento inerentes à estética contemporânea.
Em função destes objetivos o aluno deverá adquirir como competências: saber pronunciar-se de modo

reflexivo e inovador sobre temas da estética contemporânea. O aluno deverá ter gosto e interesse em
acompanhar os desenvolvimentos teóricos e práticos da arte contemporânea e respectivo aparato crítico.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students of Contemporary Aesthetics discipline are encouraged to articulate the discipline with nuclear matters

raised by the contemporary artistic production. In this context, the discipline's objectives are aimed, on the one
hand, to promote a reflective and creative attitude about aesthetics and contemporary art. On the other hand, to
understand and interpret fundamental issues of contemporary art, as well as to familiarize students with ways

of thinking inherent to contemporary aesthetics.
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According to these objectives, students must acquire skills such as: to think in a reflective and innovative way
about issues of contemporary aesthetics. Students must also manifest interest in following theoretical and

practical developments in contemporary art and its critical apparatus.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. Introdução à estética contemporânea.

II. A representação do si.

III. A condição pós-media: a crítica das categorias históricas dos diferentes media.

IV. A Natureza e a cidade. A cidade como natureza: quadros perceptivos.

V. O quotidiano e o artista como antropólogo.

VI. O impulso para o arquivo: a fragmentação da imagem contemporânea

6.2.1.5. Syllabus:
I. Introduction to contemporary aesthetics.

II. The representation of self.

III. The post-media condition: a critique of historical categories of different media.

IV. Nature and the city. The city as nature: perceptual frames.

V. The everyday and the artist as an anthropologist.

VI. The archive impulse: the fragmentation of contemporary image

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Os conteúdos programáticos foram organizados atendendo, quer aos paradigmas estruturantes da disciplina,

quer às questões epistémicas que a alicerçam, permitindo, deste modo, o aceso às questões nucleares que
configuram o pensamento da Estética Contemporânea.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The contents were organized in view or the structuring paradigms of the discipline and the epistemic issues that
consolidate it, allowing thus the access to nuclear questions that shape the thinking of Contemporary

Aesthetics.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias assentam em elementos práticos que incidem numa análise da materialidade da produção

artística contemporânea. Por outro lado, recorre-se ao estudo e discussão de textos de autores selecionados.

A avaliação desta disciplina é discreta compreende:
1. Uma componente teórico-prática, através da participação na aula e da realização de um trabalho a

apresentar na aula, no final do semestre (40% da classificação final desta unidade curricular).
2. Uma componente teórica, através da realização de um exame, em data determinada administrativamente
(60% da classificação final desta unidade curricular).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodologies are based on practical elements that focus on an analysis of the materiality of contemporary

artistic production. On the other hand, also on the study and discussion of texts of selected authors.
The evaluation of this course is discreet with:
1. A theoretical and practical component, through contribution to discution of ideas in class, and a project at the

end of the semester (40% of the final grade of this course).
2. A theoretical component, with an exam (60% of the final grade of this course).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
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curricular.

Dada a natureza da disciplina, as metodologias adotadas permitem dotar os alunos de uma estrutura de
reflexão sustentada. E sustentada precisamente, na materialidade da produção artística contemporânea. A

mediação dos textos de autores selecionados permite, não apenas o focar em aspetos pretendidos da
materialidade fundante, como o estruturar de um aparelho reflexivo e argumentativo.

Em articulação, estes elementos permitem a prossecução dos objetivos propostos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Given the nature of the discipline, the methodologies adopted provide students with a reflection structure
sustained on the materiality of contemporary artistic production. The mediation of selected texts allows the

intended grounding on foundational aspects of materiality of contemporary practice, as well an argumentative
structure.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Berleant, Arnold :”The Aesthetics of the environment” 1992
Bersa, Gabriele: “Megapolis e Globalização”, 2013

Danto, Arthur C.: "After the End of Art", 1997
Crimp, Douglas: “ Imagens”, 1979

Crimp, Douglas: “Sobre as Ruínas do Museu”, 1980
Danto, Arthur C.: Arte, filosofia e filosofia da arte

Danto, Arthur C.:Para além da caixa brillo, 1992
Debord, Guy: A User's Guide to Détournement, 1959
Debord, Guy: Introduction to a Critique of Urban Geography, 1955

Foster, Hal: “ An Archival Impulse”, 2004
Foster, Hal: “Archives of Modern Art”, 2002

Gaudin, Olivier: “Natureza e a Cidade”, 2013
Kosuth, Joseph: “The Artist as Anthropologist”, 1975

Krauss, Rosalind: “Sculpture in the Expanded Field”, 1978
Krauss, Rosalind: “A Voyage in the North Sea”, 1999

Krauss, Rosalind: “The originality of the Avant-Garde and other Modernist Myths”, 2002
Owens, Craig: "O impulso alegórico, contribuições para uma teoria da pós-modernidade", 1980

Mapa X - Crítica de Arte / Art Criticism

6.2.1.1. Unidade curricular:
Crítica de Arte / Art Criticism

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Alexandra de Jesus Costa Beleza Moreira, TP:30; OT:20

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

-

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objetivos da disciplina visam proceder a um enquadramento da disciplina da Crítica de Arte, introduzindo os

alunos à especificidade das linguagens dos diferentes media. Visam, de igual modo, promover a prática da
Crítica de Arte, exercitando os diferentes meios através dos quais se pratica a Crítica de Arte.

Estes objetivos pretendem dotar os alunos de competências que lhes permitam exercer a crítica de arte, num
contexto de reflexão sobre a produção artística contemporânea em geral, e, em particular, num contexto de

reflexão sobre o trabalho do próprio aluno.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course intends to establish a framework of Art Criticism by introducing students to the specificity of the

languages of the different media. It also promotes the practice of art criticism exercising the different means by
which the discipline is articulated.

These objectives provide students with skills that enable them to exercise art criticism in a context of reflection
on contemporary artistic production in general and, in particular, in a context of reflection on the own student's
work.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. Abordagem epistemológica à disciplina acentuado os diferentes paradigmas estruturantes.

1.Em direção à autonomia do meio: a representação da modernidade de uma forma moderna. A modernidade e
o modernismo; o discurso da modernidade na perspectiva da crítica.

2. A definição modernista do medium . O expressionismo abstracto e a política da crítica de arte. A
especificidade e autonomia do medium.
3. O campo expandido e a condição pós-media no contexto da crítica de arte; a crítica das categorias históricas

dos diferentes media. As diferentes atitudes da pós-crítica: a questão da interpretação no âmbito da pós-
crítica; a aproximação à linguagem enquanto performatividade; a “epistemologia da representação.”

II. O exercício da crítica de arte: abordagem aos diferentes media, destacando a fotografia, o vídeo e a
instalação.

6.2.1.5. Syllabus:

I. An epistemological approach to the discipline underlining the different structural paradigms.
1. Towards the autonomy of the medium: the representation of modernity in a modern way. Modernity and

modernism; the discourse of modernity through art criticism.
2. The modernist definition of medium. The abstract expressionism and the politics of art criticism. The

specificity and autonomy of the medium.
3. The expanded field and post-media condition; the critique of historical categories of different media. The

different attitudes of post-criticism: the question of interpretation in post-criticism; the approach to language as
performativity; the "epistemology of representation."

II. The practice of art criticism: an approach to different media highlighting photography, video and installation.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Os conteúdos programáticos foram organizados atendendo, por um lado, quer aos paradigmas estruturantes

da disciplina, por outro lado, às questões que articulam o exercício concreto da crítica de arte, relacionando
deste modo, elementos de reflexão teórica com o aceso às questões práticas que configuram a disciplina de

Crítica de Arte.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents were organized regarding on the one hand, the structural paradigms of discipline, and, on the other

hand, the questions that articulate the exercise of art criticism.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A componente teórica da disciplina reporta-se quer à reflexão sobre os conteúdos programáticos, quer ao

comentário de textos adequados a esses conteúdos. A componente prática remete para a crítica efetiva de
trabalhos de artistas contemporâneos, apresentados com recurso a material visionado, bem como à crítica de

trabalhos realizados pelos próprios alunos.

A avaliação desta disciplina é discreta compreendo:
1. Uma componente teórico-prática da disciplina, tendo a participação e acompanhamento das matérias

lecionadas, bem como a elaboração do trabalho uma ponderação de 50%,
2. Uma componente teórica, através da realização de um exame, em data determinada administrativamente,
com uma ponderação de 50% relativamente à classificação final desta unidade curricular.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical component of the course involves reflection on the main questions of it's program. The practical

component refers to the effective critique of contemporary artists' work, as well as the critic of the work done
by the students.

The evaluation of this course is discreet with:
1. A theoretical and practical component, through contribution to discution of ideas in class, and a project at the

end of the semester (50% of the final grade of this course).
2. A theoretical component, with an exam (50% of the final grade of this course).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade

curricular.
As metodologias adotadas permitem dotar os alunos de um aparelho que desenvolva o exercício da crítica de
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arte. Um aparelho sustentado precisamente, na análise concreta da produção artística contemporânea. Por
outro lado, a reflexão e comentário de textos selecionados sustenta um aparelho reflexivo e argumentativo,

aparelho esse que é estruturante relativamente à componente prática da disciplina.
Em articulação, estes elementos permitem a prossecução dos objetivos propostos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies adopted enable students to develop the practice of art criticism. This practice is sustained
precisely in the concrete analysis of contemporary artistic production. On the other hand, the reflection on

selected texts sustains an argumentative apparatus, which is structuring regarding the practical component of
the course.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Baldwin, M.et al.: “Art History, Art Criticism and Explanation”, 1981, in Art History and it’s Methods, A Critical
Anthology, ed. Eric Fernie, London

Baudelaire, Charles : “O Pintor da Vida Moderna”, 1863, Lisboa, Vega
Greenberg, Clement: “Avant-Garde and Kitsh”, 1939, in “Art in Theory, 1900-1990, an Anthology of Changing

Ideas”, ed. Harrison, C.; Wood, P., Oxford, Blackwell
Greenberg, Clement : “Modernist Painting”, 1961, in Art in Modern Culture, ed. Frascina, Francis; Harris,

Jonathan, London, Phaidon 
Krauss, R. : “A Voyage on the North Sea, Art in the Age of the Post-Medium Conditium”, 1999, London, Thames

and Hudson
Krauss, R; Foster, Hal, et al.: “The Present conditions of Art Criticism”, 2002, October, Cambridge, MIT Press

Sontag, Susan: “Against Interpretation”, 1964, in in “Art History and it’s Methods, A Critical Anthology”, ed. Eric
Fernie, London, Phaidon

Ulmer, Gregory: “ El Objeto de la Poscrítica”, in “La Posmodernidad” , ed. Hal Foster, Barcelona, Kairós

Mapa X - Laboratório de Experimentação e Criação Artística I/Laboratory Expression and Artistic Creation I

6.2.1.1. Unidade curricular:

Laboratório de Experimentação e Criação Artística I/Laboratory Expression and Artistic Creation I

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Bernardino das Neves Bastos - TP:30; PL:60; 0T:20

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

não aplicável

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Conceber atitudes reflexivas sobre a prática da arte contemporânea;Desenvolver o planeamento e execução
dos seus projetos;Identificar uma abordagem conceptual de sustento às ideias e premissas criativas;Observar,

relatar e descrever as principais características contextuais do panorama contemporâneo das
artes;Transportar conhecimento da cultura contemporânea, descrevendo e adequando ferramentas artísticas,
disciplinas e significados latentes. Reconhecer e aplicar métodos, tecnologias e materiais de suporte à

execução formal dos projetos;Explorar novas soluções criativas conceptuais/formais expandindo o léxico do
corpo de trabalho que já possuem;Relatar com coerência progressiva o processo de criação, execução,

produção e as decisões/constrangimentos de instalação dos artefactos. Ser responsável por monitorizar e
produzir o seu trabalho colaborando na sustentação (técnica ou crítica) da obra dos colegas (trabalhar em

equipa, comunicando e estabelecendo relações interpessoais estáveis)

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To conceive reflective attitudes about contemporary art practice; Develop planning and implementation of their

own projects; Identify a conceptual approach (rational of the creative ideas and assumptions); Observe, report
and describe the main contextual characteristics of the contemporary arts scene;Carry knowledge from

contemporary culture, describing and adapting artistic tools, disciplines and latent meanings. Recognize and
apply methods, technologies and supporting materials to the materialization of projects; Explore new conceptual

/ formal creative solutions expanding the body of work students already have; Report, progressively and with
coherence, the process of creation, implementation, production and decisions/constraints of the artefacts. Be

responsible for monitoring and produce their work collaborating in support (technical or critics) of the work of
colleagues (working as a team, communicating and establishing stable interpersonal relationships).
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

A contemporaneidade do objeto artístico - práticas, métodos, ferramentas, tecnologias e as suas formas de
expressão.

Temas de desenvolvimento: -desenvolvimento humano – questões de identidade; -arte e pensamento - reflexão
em/para/sobre arte; -a arte como experiência de (meta) comunicação; -planeamento e execução de projetos –

conceitos, imagem, modelo e forma;-a matéria e a temporalidade das significações/contextos e tradições dos
meios;-intervenção, ativismos, política, sociedade;-a sintaxe da imagem - da fotografia ao vídeo/ questões de
apresentação e representação (cultura visual);-a linguagem digital/eletrónica – questionar o real;-a capacidade

instaladora dos objetos – relação com o mundo (tempo e espaço);-a fenomenologia enquanto processo – a
capacidade do subjetivo;-o artista na sociedade (exemplos da vida real – palestras de convidados ou visitas a

exposições);-desenvolver autonomia na produção de projetos através de apresentações
sistemáticas/faseadas – orais e práticas.

6.2.1.5. Syllabus:

The contemporary artistic object - practices, methods, tools, technologies and forms of expression.
Themes to approach:-human enhancement - identity issues;-art and thought - reflecting through/on/to/about art;-

art as experience of (meta) communication;-planning and execution of projects - concepts, design, style and
form;-matter and time frame of meanings / contexts and traditions of the media;-intervention, activism, politics,

society-the syntax of images – from photography to video / issues on presentation and representation (visual
culture);- the digital / electronic language – what is the real?;-the display of objects - relationship with the world

(time and space);- phenomenology as a process - the subjective negotiation (audience);-the artist in society
(real-life examples - invited lectures or visits to exhibitions);-to develop autonomy in production projects through

systematic presentations / phased - oral and practical.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Ao permitir o desenvolvimento faseado de projetos, com reflexão/análise de exemplos de obras de diversos
autores e seus inerentes meios e discursos, questiona-se a relação matéria/significação e a necessidade de

uma atitude reflexiva sobre a prática artística.Problematizando temáticas dadas, interpretando os desafios de
forma individual/personalizada permite a cada discente testar/identificar/definir as suas abordagens

conceptuais e os métodos de desenvolvimento dos projetos.A crítica do desenvolvimento dos processos e
observação de exemplos da cena artística contemporânea, adaptados às necessidades dos temas
apresentados e da maturidade e autonomia individuais do grupo, permite uma tomada de consciência do

contexto atual onde se insere a experiência de comunicação dos seus objetos de pesquisa, fortalecendo a
aquisição de competências na identificação/aquisição/relato/descrição e transporte das características da

cultura visual contemporânea para a sala de aula e espaço expositivo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
By allowing the successive development of projects, including reflection / analysis/ examples of works by

various authors and their inherent media and discourses, arises questioning on the relationship matter /
significance and the need for a reflexive attitude about artistic practice. Probing thematic given triggers,

individually interpreting the challenges, in a subjective way, allows each student to test / identify / define their
conceptual approaches and project development methods.The critical development processes and examples

from the contemporary art scene, tailored to the needs of the topics presented and the maturity and individual
autonomy of the group, allows a current context of awareness of which includes the communication experience

of their research subjects, strengthening the acquisition of skills in the identification / acquisition / reporting /
description and appropriation of characteristics of the contemporary visual culture to the classroom and

exhibition space.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
São dados enunciados com um universo de possibilidades teórico/praticas que permitem tomar consciência

gradual da diversidade de aproximações a temas no panorama artístico, revelando relações de afinidade/crítica
que os projetos estabelecem com os domínios da arte contemporânea.Apresentações de artistas

convidados/visitas a exposições.Os projetos são apresentados/discutidos, representando uma
complementaridade entre a orientação tutorial, a experiencia laboratorial, a apresentação de conteúdos ou a

reflexão crítica por parte do grupo.O processo é documentado em portefólio reflexivo incluindo sinopses,
estudos, pesquisa complementar e registos.A avaliação é continua, assente na
execução/finalização/apresentação e discussão de projetos. Componente teórica/prática valorizados em:

conhecimentos (25%) aptidões (35%); atitudes (30%) assiduidade e participação (10%).A avaliação periódica-
regular é qualitativa (insuficiente; suficiente; bom e muito bom); sendo a nota final entre 0-20 valores
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Project triggers are handed-out with a universe of theoretical possibilities / practices that allow taking gradual

awareness of the diversity of approaches to themes/processes in the art scene, revealing relations of affinity /
criticism that the projects set to the fields of contemporary art.invited artists presentations / visits to exhibitions.

Student projects are presented in class, representing a complementarity between the tutorials, laboratory
experience, the presentation of content or critical reflection by the group. The process is documented in

reflexive portfolio including synopses, studies, further research and records. The evaluation is continuous,
based on the implementation / completion / submission and project discussion.Final Grade calculation (based on

quality of): knowledge (25%) skills (35%); attitudes (30%) attendance and participation (10%). midterm
evaluation is qualitative (insufficient, sufficient, good and very good); and the final score between 0-20 values.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Através da execução de três projetos - enunciado proposto com temas que identificam dilemas do âmbito da

experiencia enquanto processo expressivo no campo da arte contemporânea – constrói-se no discente, de
forma paulatina:

-uma afirmação pessoal;
-uma consciência metodológica (procurar, recolher, comparar e apresentar);

-uma análise crítica (individual e coletiva);
-uma autonomia do individuo em relação ao ato de fazer/produzir;

-uma vontade, consciente, do ato de apresentar/exibir a obra.

Ao elaborar e desenvolver uma objetificação das ideias, inquietações e suas necessidades expressivas – o
aluno converte conceitos em objetos (físicos, efémeros, performativos transitórios ou imateriais) e introduz-se

o discurso da capacidade instaladora dos objetos – como apresentar obra e seus discursos - a consciência da
instalação, e consequente utilização do espaço de exibição (parte integradora da obra).

No 1º projeto (o self/espelho meu), é proposto que o discente desenvolva o trabalho sem partilhar – discussão

alargada - o desenvolvimento com o grupo. Dessa forma toma consciência e espelha-se o seu Modus operandi
- procurando identificar e apontar a sua maneira de investigar/planear/operar/executar uma atividade – tomando
consciência das aptidões e métodos inerentes à sua práxis (observando procedimentos automáticos, zonas de

conforto e forma de abordar as suas ideias – geralmente ilustrativas em relação aquilo que representam).

No 2º projeto (eu sou um outro), introduz-se a discussão do observador como parte da obra (enquanto elemento
que completa a leitura da mesma). Introduz-se uma discussão alargada, metodológica, (investigação enquanto

processo), listando e enumerando, artista/obras relacionados com a proposta, para formar o hábito de associar
e descrever as obras e as intenções; 

Os estudantes ao elaborarem e apresentarem, estudos de desenvolvimento de projeto tomam consciência da

necessidade do fazer como método para desenvolver a obra – condição fundamental para pensar e
desenvolver o objeto em que a ideia se vai tornando.

No 3º projeto (ocupação do departamento - OcupaDeCA), acrescenta-se a questão do espaço extrínseco –
externo à sala de aulas – de forma a ponderar a capacidade instaladora do objeto testando as necessidades

intrínsecas ao objeto. Deste modo, considera-se, o espaço da instalação, da performance e do público como
discurso integrante da prática artística contemporânea observando-se como o discente gere e aborda

estratégias novas.

Durante o período de desenvolvimento dos projetos criam autonomia e responsabilidade no ato criativo
estabelecendo relações interpessoais de produção/ critica ao projeto desenvolvido, assim como capacidade de

enumerar e argumentar as decisões.

Escrever sinopse dos trabalhos e fazer portefólio reflexivo - cumpre um papel importante na estratégia de

potencializar a construção do conhecimento de forma reflexiva, com vista a uma progressiva emancipação dos
discentes em formação

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Through the development of three projects – handed out proposal/trigger with themes identifying the dilemmas
of experiences in the field of contemporary art - is built on the students in a gradual way: -a personal artistic

statement; -a methodological awareness (search for, collect, compare and present); -a critical analysis
(individual and collective); -an autonomy of the individual in relation to the act of making / producing; -a

conscious will, of the act to display and contextualize the work. Preparing and developing the physical existence
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of ideas, concerns and expressive needs - the student translates concepts into objects (physical, ephemeral,

performative, transitory or immaterial) and introduces the discourse of the installation of artworks –questioning
how to present work and their contextualization – creating awareness of the installation ordeals, and

subsequent use of the exhibition space (intrinsic to the work). The 1st project (self / mirror on the wall), suggests
that the students develop work without sharing its development with the group. Thus it becomes visible each

other modus operandi - seeking to identify and point individual ways to investigate / plan / operate / perform an
activity - becoming each student aware of the skills and methods involved in their own practice (observing

automatic procedures, comfort zones and how to approach ideas - usually illustrative in the first attempts). The
2nd project (I am another), introduces the viewer's discussion as part of the work (as an element that completes
the reading thereof). It introduces a broad discussion, methodological, listing and enumerating artist/works

related to the proposal, to form the habit of associating and describe the works, its context and the artists
intentions; Students prepare and present, project development studies - becoming aware of the need to

experiment as a method to develop the work. The 3rd project (Occupation of the Department building -
OcupaDeCA), adds up the issue of extrinsic space - outside the classroom - in order to consider the installing

capacity of the object by testing its intrinsic needs. Thus, it is considered, the installation space, performance
and the audience as an integral context/discourse of contemporary art practice – grades reflect on how

students manage and devise new strategies. During the development period of the art-projects students
generate autonomy and responsibility for the creative act, establishing interpersonal relations of production /

critique of the project, as well as the ability to list and reflect on their decisions. To write synopsis of the work
and to make reflexive portfolios - plays an important role in the strategy of strengthening the construction of
knowledge reflectively, with a goal of a progressive emancipation of artists in coaching.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Arnheim, R. (1998). Arte e Percepção Visual: Uma Psicologia da Visão Criadora. São Paulo: Pioneira.

Baudrillard, J. (1997). Art and Artefact. Nicholas Zurbrugg (Ed.). London: SAGE.
Belting, H., & Buddensieg, A., & Weibel, P. (Eds) (2013). The Global Contemporary and the Rise of New Art
Worlds. Cambridge MA: MIT Press.

Doy, G. (2004). Picturing the Self: Changing Views of the Subject in Visual Culture. Loondon: I. B. Tauris.
Fiz, S. M. (1990). Del Arte Objetual al Arte de Concepto: Epílogo Sobre la Sensibilidade «Postmoderna». Madrid:

Akal, Col. Arte y Estética.
Gombrich, E. H. (2000). A História da Arte. São Paulo: LTC.

Harrison, C. & Wood, P. (Eds.) (1996). Art in Theory, 1900-1990: An Anthology of Changing Ideas.
Massachusetts: Blackwell Publishers Inc.

Lange-Berndt, P. (Ed.) (2015). Materiality. London: Whitechapel
Manovich, L. (2001). The Language of New Media. Cambridge MA: MIT Press.

Weibel, P. (Ed) (2015). Art and Conflict in the 21st Century. Cambridge MA: MIT Press.

Mapa X - Laboratório de Experimentação e Criação Artística II/Laboratory Expression and Artistic Creation II

6.2.1.1. Unidade curricular:

Laboratório de Experimentação e Criação Artística II/Laboratory Expression and Artistic Creation II

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Bernardino das Neves Bastos -Horas de contacto: 324 (T:30; PL:60; OT:20).

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
não aplicável

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Introduzir reflexões sobre prática artística;Selecionar/enumerar formas de planear/executar projetos; Definir
uma abordagem conceptual suportando ideias e premissas criativas;Observar, analisar e avaliar as

características contextuais no panorama artístico atual;Transportar conhecimentos da cultura e estética
contemporânea, selecionando e adaptando discurso artístico e significado inerente; Reconhecer, ajustar e

aplicar, autonomamente, métodos, tecnologias e materiais na execução formal da obra; Elaborar,
criativamente, inovadoras soluções conceptuais mobilizando recursos cognitivos e procedimentais que
interliguem áreas de saber; Instalar os projetos nos espaços; Refletir sobre o processo de criação,

execução/produção e as decisões/constrangimentos de instalação dos artefactos;Ser responsável por
monitorizar e produzir o seu trabalho e colaborar na sustentação (técnica ou crítica) da obra dos colegas

(trabalhar em equipa, comunicando e estabelecendo relações interpessoais estáveis)
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Students will be able to: Propose reflective attitudes about contemporary art practice; Select/enumerate ways
of planning and execute projects; Define a conceptual approach (rational of the creative ideas); Observe, report
and describe the main contextual characteristics of the contemporary arts scene; Carry knowledge of culture

and contemporary aesthetics, describing and adapting artistic tools, disciplines and meanings. Recognize,
adjust and apply autonomously, methods, technologies and materials in formal execution of the projects;

Develop creatively innovative conceptual solutions mobilizing cognitive and procedural features connecting
areas of knowledge; Install the projects in different spaces; Reflect on the process of creation/production and

decisions/constraints on artefacts installation; Be responsible for monitoring and produce their work
collaborating in support (technical/critics) of the work of peers (working as a team, establishing stable

interpersonal relationships)

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O objeto artístico contemporâneo - métodos, conceitos, práticas, suas formas de expressão. Temas de

desenvolvimento:-arte e pensamento - reflexão em/para/sobre arte;-relações conceptuais – figuração e
abstração;-complexidade – multiplicidade – tecnologias;-capacitar o discurso/argumento – exigência da

linguagem utilizada;-diferenciar - imaginar a mudança e tornar possível “o novo”;-temporalidade das
significações/contextos - tradições dos meios; -estruturas transformadoras: o estúdio, a aula, a galeria, o

museu, o público;-arte como experiência (comunicação) e desenvolvimentos humano – intervenção, ativismos,
política, sociedade;-processos em arte – associar e descrever métodos; A capacidade instaladora dos objetos

– espaço e lugar - instalação e ambientes (residência artística);O artista na sociedade (exemplos da vida real –
palestras de convidados ou visitas a exposições).

6.2.1.5. Syllabus:

Contemporary art object – methods; concepts; practices; forms of expression. Thematics:-art and thought -
reflection through/ to / about art; -conceptual relationships - figuration and abstraction; -complexity - multiplicity -

technology; -refine discourse / argument - language specificity (jargon); imagine the change and make possible -
the "new"; - meanings: time-frame and contexts – the issue of traditions; - structure for transformation: the
studio, the classroom, the gallery, the museum, the public; - art as experience (communication) and human

enhancement - intervention, activism, politics, society;- processes in art – associating/describing methods; The
intrinsic specificities of the artwork - space and place - installation and environments (residency);The artist in

society (real-life examples - invited lectures or visits to exhibitions); -to develop autonomy in production projects
through systematic presentations / phased - oral and practical.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.

O desenvolvimento de projetos autopropostos questiona a complexidade e a relação com a tecnologia,

estimulando a procura matéria/significação e a atitude reflexiva sobre a prática. Problematizando,
individualmente, temáticas selecionadas, permite ao aluno testar e definir as abordagens conceptuais e os

métodos de desenvolvimento dos projetos (génese - planeamento - execução). A discussão crítica alargada do
processo individual, a par da indagação/apresentação de exemplos do panorama artístico contemporâneo,

adaptados às necessidades (temas, maturidade e autonomia individual) do grupo, permite encontrar diferença,
imaginar a mudança e tornar possível o novo.A necessidade de mostrar (residência e museu), incita a procura

de como instalar a obra numa relação dinâmica com o espaço/lugar/ambiente /público, fortalecendo a
identificação/aquisição/relato/descrição e transporte das características da cultura visual contemporânea para

estruturas transformadoras dos sistemas de conhecimento

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The successive development of self defined projects questions the complexity and relationship with technology,

stimulating the search for specific matters / meaning and reflexivee attitude towards the practice. Questioning
individually selected subjects, allows students to test and define their conceptual approaches and methods for

project progression (Genesis - planning - execution). The extended critical discussion of individual process,
along with the question / presentation of examples from the contemporary art scene, tailored to the group needs
(themes, maturity and individual autonomy), allows to find differences, imagine the change and make possible

the new. The need to show (residence and museum), urges the demand for installing the work in a dynamic
relationship with the space / place / environment / public, strengthening the identification / acquisition / reporting

/ description and transport of the characteristics of contemporary visual culture to new knowledge networks

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A prática (projetos individuais) revela laços de afinidade crítica com a investigação em arte contemporânea. Os
projetos são discutidos complementando-se entre: orientação tutorial, experiencia laboratorial, classificação de
conteúdos - reflexão crítica pela turma (aperfeiçoando e extrapolar o vocabulário afirmando intenções).
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Acrescenta-se a apresentação de artistas convidados/visitas a exposições. A residência compele a lidar com a
ideia de lugar – adaptar a obra ao espaço. O processo culmina com a exposição no Museu de Aveiro. A

evolução é documentada em portefólio reflexivo – com sinopses, estudos, pesquisa complementar e registos.
A avaliação é continua, assente na execução/finalização/apresentação e discussão de projetos.Componente

teórica/prática valorizados em: conhecimentos (25%) aptidões (35%); atitudes (30%) assiduidade e participação
(10%).A avaliação periódica-regular é qualitativa (insuficiente; suficiente; bom e muito bom); sendo a nota final

entre 0-20 valores

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The practice (individual projects) reveals critical affinity with research in contemporary art. Student projects are

presented in class, representing a complementarity between the tutorials, laboratory experience, the
presentation of content or critical reflection by the group. The process is documented in reflexive portfolio

including synopses, studies, further research and records. Invited artists presentations /visits to exhibitions.
The residence compels them to deal with the idea of space/place. The process culminates with the exhibition at

the Museum of Aveiro. The evaluation is continuous, based on the implementation / completion / submission and
project discussion. Final Grade calculation (based on quality of): knowledge (25%) skills (35%); attitudes (30%)
attendance and participation (10%). Midterm evaluation is qualitative (insufficient, sufficient, good and very

good); and the final score between 0-20 values

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Através da execução de, pelo menos, dois projetos práticos (pode o discente desenvolver projetos comuns

com outras disciplinas), propostos autonomamente - manifestando capacidade de estabelecer relações com a
história da arte contemporânea - procura-se, de forma paulatina, a afirmação crítica, o desenvolvimento da
consciência metodológica e uma progressiva autonomia da praxis artística. O discente, desenvolve, nos

projetos autopropostos, questões relacionadas com os seus próprios percursos, interesses e com as suas
próprias inquietações – que se tem vindo a identificar em LECA I -, instigadas por apresentações dos docentes

ou visitantes, o que auxilia cada estudante na comparação e definição de modelos de investigar, procurando
perceber e demonstrar a sua forma de indagar/planear/operar ou executar uma atividade – tomando

consciência das aptidões e métodos inerentes à sua práxis (observando, por exemplo, procedimentos
automáticos e as suas aptidões para construir estratégias de diversificação).Durante execução dos projetos

constrói-se no discente, de forma paulatina: -uma consciência metodológica (procurar, associar, comparar e
apresentar); uma análise crítica (enumerar e definir conceitos); assegurar uma autonomia do individuo em

relação ao ato de produzir; -uma escolha, consciente, no ato de apresentar/exibir a obra;-uma afirmação
pessoal orientada, e mais segura, para a dissertação. No primeiro projeto, procura-se diferenciar um ato
consciente, começando a enunciar uma autonomia e responsabilidade na escolha dos conceitos. A capacidade

de preparar uma apresentação critica e organizada capaz de assegurar e estabelecer relações interpessoais.
Reconhecer os conceitos implícitos no seu projeto e ser capaz de descrever o método que vai ser utilizado -

com a Residência, toma contacto com o lugar e surge a necessidade de adaptar os conceitos no contacto com
o lugar. No último projeto acrescenta-se a questão do espaço expositivo – externo à sala de aulas e do contexto

universitário, uma vez que expõem no museu Museu de Aveiro (Santa Joana Princesa) – de forma a ponderar a
capacidade instaladora do objecto, assim como, a adaptação do espaço às necessidades intrínsecas ao

objecto ou ação performativa. Deste modo, considera-se, de forma pertinente, o espaço da instalação, da
performance e do público como discurso integrante da prática artística contemporânea observando-se com o

discente gere e está preparado para abordar novas estratégias.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
By performing at least two independently proposed practical projects (students may devise joint projects with

other courses), - establishing links with the history of contemporary art – are gradually built up skills on critical
statements, methodological awareness and a progressive autonomy of artistic praxis. Students develop in their

projects, subjective issues related to their own pathways, interests and concerns - that have been identified in
LEAC I - instigated by presentations of professors/tutors or visitors, which helps each student in comparing,

constrasting and defining models on how to investigate, seeking to realize and demonstrate their way of
questioning / planning / operate or perform an activity - becoming aware of the skills and methods involved in
their praxis (noting, for example, automatic procedures and their skills to build diverse strategies). Through the

development of the projects is built on the students in a gradual way: a methodological awareness (search for,
collect, compare and present);-a critical analysis (individual and collective);-an autonomy of the individual in

relation to the act of making / producing;-a conscious choice, in the act to present / display the work;-an oriented
personal statement, preparing for the dissertation.In the first project, we seek to distinguish a conscious act,

beginning to formulate autonomy and responsibility in the choice of concepts. The ability to prepare a critical
and organized presentation, able to secure and establish interpersonal relationships. Recognize the concepts

implicit in their own projects and being able to describe the method that would be used - within the artistic
residence, a new awareness of space takes place and there is a need to adapt the concepts in contact with the
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novel space/place.In the latest project the issue of public exhibition and institutionalization adds up – students
are compelled to show outside the classroom and university context, in a public presentation at the museum -

Museu de Aveiro (Santa Joana Princesa) - in order to consider the installing possibilities of the artwoks, as well
as, adapting the space to the intrinsic needs of the object or performative action. Thus, it is considered in an

appropriate manner, the installation space, performance and the public as an integral discourse of
contemporary art practice, observing how the student manages and is (or not) prepared to address new
strategies

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
De Fusco, R. (1988). História da Arte Contemporânea. Lisboa: Editorial Presença

Debord, G. (1991). A Sociedade do Espectáculo. Lisboa: Mobilis in Mobile.
Druckrey, T. (Ed.) (1999). Ars Electronica: Facing The Future. Cambridge MA: MIT Press.
Dworkin, C. (2013). No Medium. Cambridge MA: MIT Press.

Meskimmon, M. (2010). Contemporary Art and the Cosmopolitan Imagination. London: Routledge.
Popper, F. (2007). From Technological to Virtual Art, Cambridge MA: MIT Press.

Robins, K. (1996). Into The Image: Culture and Politics in the Field of Vision, London: Routledge.
Rush, M. (1999). New Media in Late 20th – Century Art. London: Thames & Hudson.

Smith, T. (2011). Contemporary Art: World Currents, London: Pearson.
Stiles, K. & Selz, P. (2012). Theories and Documents of Contemporary Art: A Sourcebook of Artists' Writings.

(2nd ed.). Oakland CA: University of California Press
Sullivan, G. (2009). Art Practice as Research: Inquiry in Visual Arts (2nd ed.). London: SAGE Publications

Mapa X - Vídeo Arte Digital / Digital Video Art

6.2.1.1. Unidade curricular:
Vídeo Arte Digital / Digital Video Art

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Paulo Bernardino das Neves Bastos -Horas de contacto: 162 (T:15;TP:30;OT:20)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

_Não aplicável

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conceber e introduzir atitudes reflexivas sobre o vídeo como prática artística; Desenvolver e selecionar a

forma de planear e executar e mostrar projetos em vídeo; Identificar e definir uma abordagem conceptual que
dê corpo à sustentação das ideias e premissas criativas; Observar, relatar e descrever as principais

características do contexto histórico e dos elementos teóricos e tecnológicos do panorama contemporâneo das
artes que utilizam suporte vídeo ou time-based media; Transportar conhecimentos da cultura media

contemporânea, descrevendo e introduzindo vídeo digital – significado/dependência tecnológica; Identificar,
selecionar e manipular gramáticas e técnicas básicas de produção e edição de vídeo; Reconhecer, ajustar e
aplicar softwares e procedimentos que suportem a execução formal dos projetos; Relatar com coerência e

assertividades progressivas o processo de criação, execução produção e as decisões/constrangimentos de
instalação dos projetos de vídeo

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Design and introduce reflective attitudes about video as an artistic medium; Develop and select how to plan,
execute and display/install video works; Identify and define a conceptual approach embodying the support of

creative ideas and assumptions; Observe, report and describe the main characteristics of the historical context
and theoretical and technological elements of the contemporary arts scene using video or time-based medium;

Appropiate and mobilize knowledge of contemporary media culture, describing and introducing digital video -
meaning / technological dependence; Identify, select and manipulate basic grammar and production techniques

for video editing; Recognize, adjust and apply software and procedures that support the formal execution of the
projects; Report with progressive coherence the process of creation, execution and production decisions /

installation constraints of video projects

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Génese da arte-vídeo (cinema experimental, televisão, imagem). Introdução à noção e especificidade do vídeo,

enquanto imagem, técnica e médium de expressão e apresentação; Gramática e técnicas de vídeo;
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Heterogeneidades e suportes - Complementos; Planos e duração; Transparência e Opacidade; Dispositivos – a

questão da instalação – projeção, single-channel; multi-channel; performance; monitor; real-time; internet;
jogos etc.); Fases de um projeto de vídeo: -planificação, conceptualização e pesquisa; -outline e pré-

visualização; -formatos e codecs; captura, edição, produção e pós-produção (Edição não-linear apoiada por
software: pacote Adobe - áudio e vídeo);-reflexão/apresentação e instalação; O discurso do vídeo enquanto

obra de arte – introdução à história da vídeo arte

6.2.1.5. Syllabus:
Video Art Genesis (experimental cinema, television, imaging). Introduction to the concept and specificity of

video as image, technique and medium of expression and presentation; Grammar and video techniques;
Heterogeneities and supports - complementarity; Plans and duration; Transparency and opacity; Devices - the

ordeals and specificity of installation - projection, single-channel; multi-channel; performance; monitor; real-
time; internet; games, etc.); Stages of a video project: -Planning, conceptualization and research; outline and

preview; formats and codecs; -recording, editing, production and post-production (non-linear editing software
supported by Adobe package -audio and video); -Critical approach / presentation and installation; The

discourses on video as a work of art - introduction to video art history

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Ao permitir o desenvolvimento progressivo de exercícios e um projeto individual (investigação) a par da
reflexão e análise de exemplos de obras de videoartistas (seus inerentes meios e discursos), questiona-se a

relação matéria/significação, heterogeneidade e disputas dos suportes e a necessidade de uma atitude
reflexiva sobre a própria prática do vídeo como arte. Ao responder a temáticas dadas e questões técnicas,

interpretando os desafios de forma individual e personalizada, permite a cada discente testar e definir as suas
abordagens conceptuais e os métodos de desenvolvimento dos projetos desde a génese da ideia ao
planeamento e execução.Com os exercícios de captação e edição (apoiada) e a tutoria/discussão crítica do

desenvolvimento dos processos de experimentação, a par da indagação/apresentação de casos exemplares do
panorama artístico contemporâneo, e a exposição no Museu de Aveiro permitem reconhecimento das

especificidades do meio e a progressiva adequação/mediação projetual

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

By allowing the progressive development of exercises plus an individual project (research) together with the
reflection and analysis of examples of works of video artists (its inherent media and discourses), questions the
relationship matter / meaning, introduces diversity and suport disputes and the need for a reflexive attitude

about their own practice of video as art. The successive development of self defined projects questions the
complexity and relationship with technology, stimulating the search for specific matters / meaning and reflexive

attitude towards the practice. The capture and editing supported experimentation and mentoring / critical
discussion of the development of the experimental processes, along with the question / presentation of study

cases of the contemporary art scene, and the exhibition at the Museum of Aveiro allows recognition of the
specificities of the medium and the progressive adaptation to video as art medium

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Exemplos práticos de narrativas de vídeo (visualização de obras-estudo de caso); Discutidos temas com um
universo de possibilidades teórico/praticas; Exercícios de captação vídeo e de softwares de edição e produção;

Todos os projetos são apresentados e discutidos na turma, representando uma complementaridade entre a
orientação tutorial, a experiencia laboratorial a apresentação de conteúdos por parte do docente ou a reflexão

crítica por parte do grupo de discentes. O processo evolutivo é documentado em portefólio reflexivo incluindo
sinopses, estudos, pesquisa complementar e registos. Apresentações de artistas convidados/visitas a

exposições. A avaliação é continua, assente na execução/finalização/apresentação e discussão de projetos.
Componente teórica/prática valorizados em: conhecimentos (25%) aptidões (35%); atitudes (30%) assiduidade
e participação (10%). A avaliação periódica-regular é qualitativa (insuficiente; suficiente; bom e muito bom);

sendo a nota final entre 0-20 valores

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Practical examples of video narratives (view of case-study work); Topics discussed with a universe of
theoretical / practical possibilities; Exercises on video capture and editing and exploration of production

software; Student projects are presented in class, representing a complementarity between the tutorials,
laboratory experience, the presentation of content or critical reflection by the group. The process is documented
in reflexive portfolio including synopses, studies, further research and records. Invited artists presentations /

visits to exhibitions. The evaluation is continuous, based on the implementation / completion / submission and
project discussion. Final Grade calculation (based on quality of): knowledge (25%) skills (35%); attitudes (30%)

attendance and participation (10%). midterm evaluation is qualitative (insufficient, sufficient, good and very
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good); and the final score between 0-20 values

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Através da execução de pequenos exercícios de captação, edição e produção, quebra-se a barreira tecnológica

da utilização do software de edição e da utilização da câmara de vídeo. Estes exercícios, aliados à
problematização de obras visionadas em aula e textos apresentados sobre os conteúdos programáticos, e

ainda ao desenvolvimento de pesquisa e execução de pelo menos um projeto individual em resposta a um
enunciado autonomamente proposto, geram de forma gradual, o desenvolvimento da instrumentalização para a

produção em vídeo e a consciência metodológica e crítico do discente, afirmando a sua autonomia discursiva e
técnica. Observando e discutindo as obras de estudo-de-caso o discente acede a um universo conceptual e

tecnológico que vai reproduzir, adequar e manipular à sua maneira de investigar, planear, operar e executar os
projetos, tomando consciência das aptidões e métodos inerentes à sua praxis. No projeto individual, sustentado
por uma investigação de obras e artista influentes, na sua perspetiva (justificada e argumentada enquanto tal),

acrescenta-se a questão do espaço e a utilização do meio expositivo - temas com um universo de
possibilidades teórico/praticas que permitem simultaneamente tomar consciência gradual da diversidade de

aproximações a um assunto no panorama contemporâneo de arte-vídeo, revelando as relações de
problematização que o vídeo tem com outros meios existentes como a televisão, o cinema ou a internet. No

desenvolvimento do projeto individual, associa-se ao argumento as questões da receção da obra e do papel do
observador, observando-se como o discente gere e aborda estratégias para as questões de diferenciação

(novas abordagens).O discente, ao ser compelido a mostrar a o seu projeto individual, no Museu de Aveiro
(Santa Joana Princesa), é responsabilizado em termos, quer de autonomia, quer de consciência do ato de expor

uma obra em vídeo – questões tecnológicas e questões de logística aparecem, obrigando o discente, a refletir
sobra as condicionantes não apenas colocadas pelo espaço, mas do meio em que a vídeo arte de vincula

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

By exploring several capturing, editing and production exercises, students break up the technological barrier of
using/editing software and use the camcorders. These exercises, combined with the critiques of works

screened in class, plus analysis of texts, and further with the development of research and production of at least
one individual project in response to a self assignment, generates gradually, the development of tools for video

production and the methodological and critical awareness, progressively stating its discursive and technical
autonomy. Watching and discussing some case study works the student accesses a conceptual and
technological universe that will reproduce, adapt and manipulate when investigating, planning, operating and

implement the projects, becoming aware of the skills and methods involved in their own praxis. The individual
project, sustained by an investigation of related influential works and artist (justified and argued as such), is

confronted to the question of space and the use of the exhibition venue – presenting an universe of theoretical
possibilities / practices that allow simultaneously gradual awareness of the diversity of approaches to a subject

in the contemporary panorama of video art, revealing the relationships and quarrels that the video has with
other existing media such as television, cinema or the internet. The development of the display strategies for the

individual project adds to the argument on issues of reception of the work and the observer's role,
demonstrating how the student manages and discusses novel strategies/approaches. The student, when

compelled to show his individual project at the Museum of Aveiro (Santa Joana Princesa), is responsible in
terms of autonomy to exhibit a work in video - technological issues and logistics issues, come up, compelling
students to reflect not on the constraints posed by space, but the technological specificities the medium

demands

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

AA. VV. (1989). Videoculturas de Fin de Siglo. col. Signo e Imagen, Madrid: Cátedra.
Darley, A. (2002). Visual Digital Culture: Surface Play and Spectacle in New Media Genres. London: Routledge.

Deleuze, G. (2004). A Imagem-Movimento, Cinema I. Lisboa: Assírio & Alvim. 
Deleuze, G. (2006). A Imagem-Tempo, Cinema II. Lisboa: Assírio & Alvim.
Elwes, C. (2005). Video Art: A Guided Tour. London: I. B. Tauris.

Hall, D. & Fifer, S. J. (2005). Illuminating Video: an Essential Guide to Video Art. São Francisco: Aperture/BAVC.
Kholeif, O. (2015). Moving Image. London: Whitechapel: Documents of Contemporary Art.

Parfait, F. (2001). Video: Un Art Contemporain. Paris: Editions du Regard.
Paul, C. (2003). Digital Art, col. World of art. London: Thames & Hudson.

Rush, M. (2007). Video Art. London: Thames & Hudson
Viola, B. (1998). Reasons for Knocking at an Empty House: writings 1973-1994. New York: Thames &

Hudson/Anthony d’ Offay Gallery.

Mapa X - Arte, CIência e Tecnologia / Art, Science and Technology
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6.2.1.1. Unidade curricular:

Arte, CIência e Tecnologia / Art, Science and Technology

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Bernardino das Neves Bastos - TP:45; OT:20.

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

--

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Desenvolver a capacidade criativa e instigar a produção de obras inovadoras e críticas explorando fronteiras e
contextos da arte contemporânea e ciência;Transportar conhecimentos da cultura científico/tecnológica
descrevendo e introduzindo ferramentas, procedimentos,conceitos e tecnologias científicas de forma

transdisciplinar;Identificar,selecionar, explorar gramáticas e técnicas básicas de produção artística em
conexão com as ciências da vida, a natureza e a biologia;Conceber e introduzir um posicionamento de projeto

num contexto contemporâneo critico articulando aspetos éticos e teóricos dessas práticas;Desenvolver e
eleger a forma de planear e executar os seus projetos em colaboração;Observar, relatar e descrever as

principais características do contexto histórico e dos elementos teóricos e tecnológicos do panorama
contemporâneo das artes que são cientificamente informadas,questionando como a arte acompanha as

formas contemporâneas de expressão que são tecnologicamente mediadas

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Encourage creativity and instigate the production of innovative and critical works exploring boundaries and

contexts of contemporary art and science;
Explore knowledge of scientific/technological culture describing and introducing tools, procedures, concepts

and scientific technologies in a transdisciplinary manner;
Identify, select, explore grammars and basic techniques for artistic production in connection with the life

sciences, nature and biology;
Design and introduce a project positioning in a critical contemporary context articulating ethical and theoretical
aspects of these practices;

Develop and elect how to plan and execute their projects in collaboration;
Observe, report and describe the main characteristics of the historical context and theoretical and technological

elements of the contemporary arts scene that are scientifically informed, questioning how art accompanies
contemporary forms of expression that are technologically mediated.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Nesta unidade curricular exploramos as múltiplas e complexas relações entre tecnologia, ciência, arte e
sociedade, considerando a extensão em que estes termos se intermedeiam e constituem mutuamente.

Tecnologias e disciplinas científicas como inteligência artificial, biotecnologia, nanotecnologia, astrofísica e
neurociência como forças motrizes de novas formas de arte e de ciência;Numa abordagem integradora, prática

e inquisidora, pretendemos investigar várias perspectivas do nexo ciência-tecnologia-sociedade e considerar o
impacto destas intersecções numa série de questões sociais (e.g. identidade; confiança; privacidade;

comunidade; rede; pós-humanismo) e em contextos culturais diversos (e.g. bioart; ativismo; cinética; robótica;
arte generativa);Revisão de inovações científicas e tecnológicas inspiradas por colaborações entre várias

disciplinas;Introdução a métodos práticos de manipulação de vida para fins estéticos;

6.2.1.5. Syllabus:
In this course we explore the multiple and complex relationships between technology, science and society,

considering the extent to which these terms mediate and constitute each other. Scientific technologies and
disciplines such as artificial intelligence, biotechnology, nanotechnology, astrophysics and neuroscience as

drivers of new forms of art and science; In an inclusive, practical and inquisitive approach, we intend to
investigate various perspectives of the nexus science-technology-society and consider the impact of these

intersections in a number of social issues (eg identity, trust, privacy, community, network, post-humanism) and
cultural contexts (eg bioart; activism; kinetics; robotics; generative art);Review of scientific and technological
innovations inspired by collaborations between various disciplines; Introduction to practical methods of

handling life for aesthetic purposes;

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade

curricular.
O desenvolvimento progressivo de exercícios e um projeto individual colaborativo com pesquisa, discussão e
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análise de exemplos de obras de autores permite testar como aplicar e estender a compreensão escolástica do
interface tecnologia-ciência-sociedade.A necessidade de responder problematizando temáticas dadas e

questões técnicas, interpretando os desafios de forma individual e personalizada permite a cada discente
testar e definir as suas abordagens conceptuais e métodos de desenvolvimento dos projetos da génese da

ideia ao planeamento e execução.O domínio laboratorial, com apresentação de tutoriais de manipulação
biológica básica e visualização mediada apoiada em equipamento laboratorial (e.g. microscópios e gelatina de

agar) e a consequente exploração e experimentação dos mesmos, aliada a tutoria/discussão crítica do
desenvolvimento, a par das visitas a laboratórios diversos permitem reconhecimento das especificidades do
meio articulando aspetos éticos e técnicos dessas práticas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The progressive development of exercises and a collaborative project with individual research, discussion and

analysis of examples of works by authors allows you to test how to apply the scholastic understanding of
interface technology, science and society.The need to respond questioning given thematic and technical issues,

interpreting the challenges of individual and personalized manner allows each student to test and define their
conceptual approaches and development of methods of the genesis of the idea to project planning and
execution.The laboratory area, with presentation of basic biological manipulation tutorials and view mediated

supported by laboratory equipment (eg microscopes and gelatin agar) and subsequent exploration and
experimentation thereof, combined with mentoring / critical discussion of development, along with the visits to

several laboratories allow recognition of the specificities of the means articulating ethical and technical aspects
of these practices

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Exemplos artísticos explorando temas da investigação científica/tecnológica, num universo de possibilidades
praticas/teórico que permitem consciência gradual do nexos ciência/tecnologia/sociedade. 

Visitas a laboratórios de outros departamentos da UA e Fábrica da Ciência. Exercícios tutoriais. Apresentações
de artistas convidados. Apresentação dos projetos na turma, completando a orientação tutorial, experiencia

laboratorial, apresentação de conteúdos pelos docentes e/ou a reflexão crítica pelos discentes. O processo
evolutivo é documentado (sinopses, estudos, pesquisa complementar e registos). Avaliação - componente

teórica/prática valorizados em Conhecimentos (25%) Aptidões (35%); Atitudes (25%) Assiduidade e
participação (15%). A avaliação é continua assente, na execução/finalização/apresentação e discussão de

projetos; A avaliação periódica-regular é qualitativa (insuficiente; suficiente; bom; muito bom) sendo a nota final
(a atribuir no final do semestre) entre 0 e 20 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Artistic examples exploring themes of scientific/technological research, in a universe of practical/theoretical
possibilities allowing gradual awareness of the nexus science /technology/society. Visits to laboratories in other

departments of the AU and Science Factory. Exercise tutorials. Performances by guest artists. Presentation of
projects in class, completing the tutorial, laboratory experience, presentation of content by teachers and/or

critical thinking by students. The evolutionary process is documented (synopses, studies, further research and
records). Evaluation - theoretical/practical valued in Knowledge (25%) Skills (35%); Attitudes (25%) Attendance
and Participation (15%). The evaluation is still based in the implementation / completion / submission and project

discussion; Regular-regular evaluation is qualitative (insufficient, sufficient, good, very good) and the final score
(reward at the end of the semester) between 0 and 20 points.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Pressupondo que a ciência e a evolução tecnológica - com as suas histórias controversas e vividas, os seus

paradigmas e avanços que condicionam as nossas vivências - são desafiante fonte de indagação crítica e
sustento conceitual e material de produção artística contemporânea; e também que as colaborações de

artistas com cientistas se tem tornado inovadoras na forma como a ciência expande as suas percepções de si
própria e interage com a sociedade, a unidade curricular propõe que: Sendo um dos objectivos da UC e do

MCAC o inspirar dos alunos para pensarem criativamente, explorando pensamentos divergentes/convergentes
e buscando transdisciplinaridade, esta UC incita e encoraja a colaboração com pares.Através da execução de

pequenos exercícios tutoriais (visualização mediada e manipulação biológica básica) os mestrandos acedem a
métodos científicos de investigação mas também questionam e exploram processos empíricos baseados em

‘laboratórios de garagem’ e práticas de ‘faça você mesmo’.São dados exemplos de projetos artísticos que
exploram temas ou apropriam processos ou ferramentas da investigação científica/tecnológica, com um
universo de possibilidades teórico/praticas que permitem tomar consciência gradual da diversidade de

aproximações ao nexos da arte com diferentes aspetos da ciência/tecnologia/sociedade. 
Pela produção de projetos práticos e sua discussão em grupo problematizam-se fatores como:

-a necessidade de trabalho conjunto quando se aliam várias disciplinas numa prática;-O que produzem artistas
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e cientistas quando trabalham em conjunto;-Como é que as formações de base de cada grupo (i.e. a profissão)
informa o processo de experimentação e que tipo de discussão e materialização resulta do processo;-

Conceitos de inovação, experimentação, criação, responsabilidade social e sustentabilidade;Aliados à
problematização de obras/textos apresentados sobre os diversos conteúdos programáticos e ainda ao
desenvolvimento de pesquisa e execução de projetos prático em resposta a um enunciado proposto, gera-se

de forma paulatina, o desenvolvimento da instrumentalização para a produção colaborativa, consciência
metodológica, crítica e autonomia do estudante. Discutindo as obras de estudo de caso o estudante acede a um

universo conceitual e tecnológico que vai reproduzir, manipular e adequar à sua forma de
investigar/planear/operar/executar os projetos, tomando consciência das aptidões e métodos inerentes à sua

praxis.Visitando vários laboratórios os alunos ganham uma experiência em primeira mão de acesso a um
universo que geralmente é encerrado ao olhar do público e escondido entre procedimentos de controlo,

desinfeção, protocolos, consentimentos informados e debate ético. A possibilidade de expor os projetos leva ao
questionamento e discussão sobre as condicionantes das apresentações de alguns dos projetos

possivelmente explorados (manutenção das obras em exposição, constrangimentos de acesso a equipamentos
e materiais, segurança pública, etc).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Assuming that science and technological evolution - with its controversial and vivid stories, their paradigms and
advances that affect our experiences - are a challenging source of critical inquiry and conceptual support for

contemporary art production; and also that the collaborations of artists with scientists have become innovative
in how science/scientists expands the perceptions of themselves and interact with society, the course
proposes that:

One of the goals of UC and the MCAC is to inspire students to think creatively, exploring divergent/convergent
thoughts and seeking transdisciplinary, thus this UC incites and encourages collaboration with peers. By

running small tutorial exercises (mediated visualization techniques and basic biological manipulation) Master's
students access scientific research methods but also question and explore empirical processes based on

'garage laboratories' and practices of DIY. Giving examples of artistic projects - that explore themes or
appropriate processes or scientific/technological research tools, with a universe of theoretical

possibilities/practices – allow students to grasp gradual awareness of the diversity of approaches to art
connections with different aspects of the science/technology/society.Producing practical projects and their

group discussion allows arguing on issues such as:
- The need to work in groups when practice combines multiple disciplines;

- What artists and scientists produce when they work together;
- How do the basic training of each group (ie the profession) inform the process of experimentation and what
kind of discussion and productions result from the process;

- Innovative concepts, experimentation, creation, social responsibility and sustainability;
Coupled with the questioning of artworks/texts presented on class and also to the development of research and

implementation of practical projects in response to a proposed trigger, generates in a gradual way, the
development of instrumentation for collaborative production, methodological awareness, critique and autonomy

of the student. Discussing the case study work the student accesses a conceptual and technological universe
that he/she will reproduce, manipulate and tailor the way they investigate/plan/operate/run projects, becoming

aware of the skills and methods involved in their praxis.
Visiting various laboratories students gain a first hand experience of access to a universe that is usually closed

to the public eye and hidden among control procedures, disinfection, protocols, informed consents and ethical
debate.The opportunity to put forward projects leads to questioning and discussion of the conditions for
presentation of some of the projects possibly exploited (maintenance of the works on display constraints of

access to equipment and materials, public safety, etc).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Anker, S. & Nelkin, D. (2004). The Molecular Gaze: Art in the Genetic Age. New York: Cold Spring Harbor
Laboratory Press.
Ede, S. (2005). Art and Science. London/New York: IB Tauris.

Elkins, J. (2008). Six Stories from the End of Representation. Redwood City: Stanford University Press.
Galison, P. & Jones, C. (1998). Picturing Science, Producing Art. London: Routledge.

Latour, B. & Woolgar, S. (1986). Laboratory Life: the Construction of Scientific Facts. New Jersey: Princeton
University Press.

Miller, A. (2014). Colliding Worlds: How Cutting-Edge Science Is Redefining Contemporary Art. New York: W. W.
Norton & Company.

Reichle, I. (2009). Art in the Age of Technoscience: Genetic Engineering, Robotics, and Artificial Life in
Contemporary Art. Wiesbaden: Springer Verlag, 

Wilson, S. (2003). Information Arts: Intersections of Art, Science, and Technology. Massachussets: The MIT
Press.
Wilson, S. (2013). Art + Science Now. London:Thames & Hudson.



12/28/2015 ACEF/1516/10707 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=dd9c71d4-3690-e18b-762b-561e841a46ca&formId=8395be61-203f-1fba-3f43-562faaddebf0&lan… 62/81

Mapa X - Dissertação/Projeto | Dissertation/Project

6.2.1.1. Unidade curricular:

Dissertação/Projeto | Dissertation/Project

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Bernardino das Neves Bastos – I sem OT:30 +II sem OT:40

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Alexandra de Jesus Costa Beleza Moreira

Cláudia Regina da Silva Gaspar de Melo Albino
Carlos Manuel Branco Nogueira Fragateiro
João António de Almeida Mota

José Pedro Barbosa Gonçalves de Bessa
Graça Maria Alves dos Santos Magalhães

Mário Jorge Rodrigues Martins Vairinhos

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Utilizar adequadamente diversos conhecimentos, competências e atitudes assimilados no percurso de

Mestrado.
Desenvolver, fundamentar, refletir, apresentar e defender publicamente - perante um júri - um projeto de

investigação original (dissertação/projeto), ou relatório de Estágio.
Identificar e adequar as fases e etapas que conduzem à conceptualização/desenvolvimento/redação do plano

de investigação;
Adquirir e partilhar instrumentos e recursos conceptuais que permitam reconhecer/compreender os

problemas/paradigmas desta área de investigação;
Demonstrar capacidade e proficiência para desenvolver com autonomia um projeto de investigação/ estágio, no

âmbito da arte contemporânea, que apresente uma temática atual coesa e passível, de reflexão teórica e/ou
desenvolvimento de projeto prático e fundamentação.

Aplicar adequadamente conceitos e ferramentas interdisciplinares, de Criação Artística Contemporânea na
conceptualização do plano de investigação e seu desenvolvimento.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Properly use the various knowledge, skills and attitudes assimilated throughout the Master's programme.
Develop, support, reflect, present and defend publicly - before a jury - an original research project (dissertation

or project), or an Internship report.
Identify and tailor the phases and steps leading to the conceptualization, development and drafting of a research
plan;

Acquire and share tools and conceptual resources to recognize and understand the paradigms of this area of
research;

Demonstrate the ability and proficiency to independently develop a research project/internship plan, in the
context of contemporary art, which states a current theme that may be feasible in theoretical reflection and/or a

practical project with exegesis;
Properly apply interdisciplinary concepts and tools of the Contemporary Artistic domain in the conceptualization

of the research plan and its development.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos são desenvolvidos ao longo dos semestres, articulando o trabalho desenvolvido

no curso, sua aplicação e o trabalho de supervisão científica desempenhado pelos orientadores. 
No caso da Dissertação /Projeto: discutir com o Orientador o tema a desenvolver - elaborar um plano, e a

respetiva cronologia, do trabalho a realizar; No caso do Relatório de Estágio: elaborar um Plano de Estágio -
preparado em acordo com a empresa/organização e discutido com o Orientador; Calendarização das sessões

de trabalho com os Orientadores, que, no caso dos Estágios, também visitam as empresas; Os aspetos
fundamentais da investigação/estágio; A importância do plano de investigação e a preparação; Etapas,

cronologia e aspetos a contemplar; 
Caracterização e definição do problema de investigação; A importância da delimitação do problema;
Questões, hipóteses e objetivos da investigação;

Enquadramento metodológico da investigação:
Apresentação pública dos trabalhos realizados
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6.2.1.5. Syllabus:
The contents are developed over the two semesters, articulating the work developed on the entire course, its

application and the scientific supervision of work. In the case of Dissertation / Project: discuss the subject with
the supervisor to develop - devise a plan, and the respective chronology of work; In the case of Internship
Report: devise an internship plan - prepared in accordance with company / organization and discussed with the

supervisor; Schedule of working sessions with the supervisory teams, which in the case of Internships also
includes visit to outer companies; 

The fundamental aspects of research/internship; The importance of the research plan and its preparation;
Milestones, chronology and aspects to contemplate; Characterization/definition of the research problem; The

importance of contextualizing the problem; Questions, hypotheses and objectives of the research;
Methodological framework of the research; Public presentation of the work; 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Os conteúdos programáticos e objetivos de aprendizagem da UC prendem-se com as competências e os

conhecimentos assimilados nas diversas UC que integram o plano curricular do MCAC. Em função dos temas
selecionados para as Dissertações, Projetos e Relatórios de Estágio, os mestrandos traçam, em acordo com

os respetivos Orientadores, os planos e objetivos específicos dos temas, projetos e atividades a desenvolver, a
metodologia adaptada a cada caso e o tipo de fontes a incluir compilando a bibliografia crítica geral. O

Orientador da UA desloca-se no início do Estágio (e sempre que necessário) à empesa/organização, para
conhecer «in loco» as condições de trabalho reunindo com o supervisor que acompanha o estagiário no local,

assegurando que as atividades propostas ao mestrando são coerentes com o perfil de formação e objetivos de
ensino/aprendizagem de MCAC. Os Orientadores acompanham de perto a estruturação e redação dos
documentos finais. Os trabalhos são submetidos à apreciação de júri

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus and UC learning objectives relate to the skills and knowledge assimilated in the various UC

integrating the curriculum of the MCAC. Depending on the selected topics for dissertations, projects and
internship reports, the students devise, in accordance with the respective supervisors, plans and specific goals,
the themes, projects and timeline of activities to develop, adapting the methodology to each case and the type of

sources to include, compiling then the general critical bibliography. In the Internship, the AU supervisor visits in
an early stage (and when appropriate) the organization to know "in situ" the working conditions, meeting with

the supervisor that accompanies the trainee on site, ensuring that the activities proposed to the master's
degree are consistent with the profile of training and educational goals. Supervisory teams follow closely the

structuring and drafting of the final documents. Final works are publicly presented before a jury.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os alunos optam por elaborar Dissertação, Projeto com exegese ou realizar um Estágio Curricular (dependendo

de protocolo com uma empresa/organização escolhida, com o apoio do orientador).As metodologias de ensino
são definidas de acordo com a tipologia de Dissertação/Projeto/Estágio escolhido e postas em prática nas

sessões de orientação tutorial (presenciais e por correspondência electrónica). Após discussão aprofundada
do tema da Dissertação, do teor do Projeto ou do conjunto de atividades a desenvolver no âmbito do Estágio, da

escolha da metodologia a adoptar, da cronologia, milestones e fontes o aluno procede a uma recolha exaustiva
da bibliografia específica e/ou formas de produção, a fim de ancorar teoricamente/tecnologicamente o trabalho

a elaborar ou as atividades e Relatório de Estágio. A prova pública só é marcada após apresentação de
declaração do Orientador e Diretor de Curso atestando que o trabalho reúne condições para ser submetido a

provas públicas

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Students chose to elaborate a dissertation, to research by project with an exegesis or to conduct an Internship

(depending on a protocol established with a chosen company/organization, with the support of the supervisor).
The teaching methodologies are set according to the type of Dissertation/Project/Internship chosen and

implemented in the tutorial sessions (in person and by skype sessions or email correspondence). After
thorough discussion of the dissertation theme, devising the project or the set of activities to be implemented
under the internship; the methodology to adopt; the timeline; milestones and sources to be used; students

undertake a comprehensive collection of research literature and/or forms of production in order to anchor
theoretically and devise the technology needed to elaborate the activities. A public event (viva voice exam) is

scheduled just after a report from the supervisor and course director certifies that the work is fit to undergo a
public examination.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
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curricular.
As supramencionadas metodologias de ensino afetas a esta UC, baseadas em sessões de orientação tutorial

tanto presenciais como em correspondência electrónica, são coordenadas por docentes doutorados que
asseguram o acompanhamento de todo o processo que culmina na apresentação e defesa públicas das

Dissertações, Projetos e Relatórios de Estágio. 
Os docentes passíveis de serem orientadores apresentam temas anuais através dos quais os mestrandos,

tendo em conta as áreas de saber e de docência contíguas aos temas e interesses por si escolhidos,
manifestam a sua vontade de serem orientados.

Sempre que necessário, pondera-se uma coorientação, a fim de potencializar a qualidade do acompanhamento
científico do aluno. 

Os planos dos Estágios (necessariamente provisórios e depois de aprovados pela Direção de Curso) são
anexados aos Protocolos de Cooperação, assinados entre a empresa/organização e a UA, vinculando assim
estas entidades à atribuição de tarefas adequadas ao perfil de formação e objetivos do curso, mas também

com o estatuto de estagiário. 
Os Orientadores incentivam os alunos a elaborarem Dissertações e Projetos sobre temas e de formas originais

e que impliquem investigação e trabalho de campo, sob perspetivas eticamente responsáveis, sustentáveis
mas inovadoras e criativas. 

As provas públicas de defesa dos trabalhos são organizadas pelos orientadores e pela Direção e sempre que
necessário incluem exposição de obra a acompanhar a defesa da exegese, dissertação ou relatório de estágio.

Os arguentes das Dissertações, Projetos e Relatórios de Estágio são sempre especialistas externos à UA (na
sua maioria doutorados) ou à unidade orgânica a que o ciclo de estudos em apreço está ligado. 

Todos estes procedimentos tendem a assegurar uma articulação eficaz e coerente entre as metodologias de
ensino e os objetivos de aprendizagem.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The above methodologies for teaching this course are based on tutorial sessions both actual and in electronic
correspondence, are coordinated by PhD professors who carry out the monitoring of the whole process,

culminating in the presentation and public defence of Dissertations, Projects and Reports Internship.
Professors provide themes every year and then master students express their willingness to be guided, taking

into account the areas of knowledge and teaching close to the issues and interests of its choice.
Where appropriate, the supervisor suggests a co-supervisor in order to enhance the quality of scientific
monitoring of the student.

The plans of the internships (necessarily provisional and then approved by the Course Director) are attached to
the cooperation protocols signed between the company / organization and the AU, thus linking these entities the

allocation of tasks suitable to the profile of training and course objectives but also with the trainee status.
Guiding encourage students to prepare dissertations and projects on topics and original forms involving

research and fieldwork, under ethically responsible, sustainable but innovative and creative perspectives.
The public audiences for the defence of the research (viva voice exam) are organized by the supervisors and

the director, and when appropriate include a work exhibition in the viva voice exam of the project/exegesis,
dissertation or internship report. The examiners of dissertations, projects and internship reports are always

experts (mostly PhDs) outside to the AU or organizational unit to which the student did its internship.
All these procedures tend to ensure in an effective and consistent way the methodologies of teaching and
learning objectives.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A bibliografia associada a esta UC é, por razões óbvias, demasiado abrangente para ser apresentada desta

forma. Atendendo à especificidade desta UC a bibliografia é diferente de caso para caso e consta
obrigatoriamente do plano que cada aluno entrega no início do ano e que é validado pelo respetivo orientador.
Será, contudo, pertinente remeter para um conjunto de obras várias relativas ao modo como se equaciona e se

elabora um trabalho científico nesta área, obras essas que são dadas a conhecer aos alunos uma vez que
servem de suporte à UC de metodologias de investigação, especialmente direcionada para a prossecução da

UC Dissertação/Projeto em áreas criativas. Fará igualmente sentido mencionar neste âmbito as Normas de
Formatação das Dissertações/Projetos/Relatórios e a lista de documentos a entregar pelo

mestrando (vd. URL: http://www.ua.pt/dlc/PageText.aspx?id=7806 [Acesso em Novembro de 2015]).

Mapa X - Seminário / Seminar

6.2.1.1. Unidade curricular:

Seminário / Seminar

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
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José Pedro Barbosa Gonçalves de Bessa, TP: 45; OT:20

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Prof. Doutor Paulo Bernardino das Neves Bastos

Prof. Doutora Alexandra de Jesus Costa Beleza Moreira 
Prof. Doutor Carlos Manuel Branco Nogueira Fragateiro 

Prof. Doutora Graça Maria Alves dos Santos Magalhães 
Prof. Doutor João António de Almeida Mota 

Prof. Doutor Mário Jorge Rodrigues Martins Vairinhos 
Prof. Doutora Cláudia Regina da Silva Gaspar de Melo Albino

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

A disciplina desenvolve-se em estreita articulação com as disciplinas de Metodologia de Investigação e
Dissertação/Projecto, e tem como objectivo principal permitir ao/à aluno/a de mestrado ganhar autonomia e

desenvolver com sucesso o seu trabalho de pesquisa. Nesse sentido, serve também de apoio à dissertação
que o/a mesmo/a deve apresentar no final do curso. Pretende-se que, no término desta unidade curricular o/a

aluno/a seja capaz de elaborar um pequeno texto científico (artigo) e apresentá-lo à comunidade.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The UC developed in close collaboration with the Research Methodology and Dissertation / project, and aims to

allow the student / a master gain autonomy and successfully develop its research work. In this sense, it also
serves to support the thesis that the same / a must perform at the end of the course. It is intended that, at the

end of this course the / a student / a will be able to draw up a small scientific text (article) and submit it to the
community.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

– Introdução à escrita científica. Importância do rigor de linguagem, diferente da linguagem coloquial ou
especulativa.

– Exigências da organização do texto, dependendo do tipo de documento produzido: capítulo de livro, artigo de
revista, comunicação em congresso, poster, etc.

– Adequação do texto às exigências do layout definido pelos proponentes: título, autores e afiliação, número de
colunas do texto, tipo e tamanho de letra, espaçamento, forma de inserir a imagem no texto, tabelas e

referências.
- Como organizar a apresentação de uma comunicação em PowerPoint: seleccionar os pontos importantes,
eliminar o excesso de texto, seleccionar um tamanho de letra visível e adequar a apresentação ao tempo

disponível para a apresentação.

6.2.1.5. Syllabus:

- Introduction to scientific writing. The importance of language, different from the colloquial language or
speculative. - Text organization's requirements depending on the type of document produced: book chapter,

journal article, communication in congress, poster, etc. - Text Adaptation to the demands of the layout defined by
the proponents: title, authors and affiliation, number of text columns, type and font size, spacing, how to insert
the image into text, tables and references. - How to organize the presentation of communication in PowerPoint:

select the important points, eliminate excess text, select a visible font size and tailor the presentation to the time
available for the presentation.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As competências que os/as alunos/as deverão desenvolver estão directamente relacionadas com os

objectivos da disciplina. Basicamente, ser capaz de redigir correctamente artigos científicos, comunicações e
posters e de ser capaz de fazer a apresentação e defesa pública dos mesmos. No final da UC, o aluno/a deverá

estar apto a: organizar uma bibliografia, efectuar uma ficha de leitura e citar correctamente um documento; ser
capaz de sintetizar o trabalho desenvolvido e apresentá-lo publicamente, recorrendo para o efeito a meios

audiovisuais (PowerPoint ou outros); iniciar o seu trabalho pesquisa numa área próxima do tema que
escolheu/escolherá para a dissertação de mestrado

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The skills that the students should develop are directly related to the objectives of the UC . Basically, be able to
correctly write scientific articles, papers and posters and to be able to make the presentation and public

defense of them. At the end of UC, the student should be able to: organize a bibliography, make an index card
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and correctly cite a document; be able to synthesize their work and present it publicly, using for this purpose the
audiovisual media (PowerPoint or other); start your job search in a nearby area theme you chose / choose for
master's thesis

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Componente A (50%): assiduidade e participação nas aulas, desenvolvimento de um plano de investigação

adequado, redacção do state of the art da área temática de investigação. A tarefa de avaliação desta
componente é da responsabilidade dos orientadores de cada projecto de investigação. Componente B (50%):

compreende a qualidade da partilha e disponibilização de recursos na comunidade de aprendizagem e a
avaliação dos trabalhos entregues em função das actividades lançadas nas sessões presenciais e/ou à
distância. A tarefa de avaliação desta componente é da responsabilidade do docente responsável pela

disciplina ) e baseia-se nos seguintes parâmetros:– coerência entre os pressupostos teóricos que
fundamentam o trabalho final, e o modo como este é resolvido;capacidade de concretizar numa

comunicação/apresentação Power Point o trabalho de pesquisa desenvolvido.A aprovação na unidade
curricular depende da obtenção de uma nota mínima de7,5 valores nas componentes A. e B. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

component A (50%) attendance and participation in class, development of an appropriate research plan, writing
the state of the art of the subject area of research. The evaluation component of this task is the responsibility of

guiding of each research project. Component B (50%): refers to the quality of sharing and availability of
resources in the learning community and the evaluation of the work delivered on the basis of the activities

launched in classroom sessions and / or distance. The evaluation component of this task is the responsibility of
the teacher responsible for discipline) and is based on the following parameters: - consistency between the

theoretical assumptions underlying the final work, and how this is resolved; ability to realize a communication /
Power Point presentation the research work. Approval in the course depends on obtaining a minimum grade

de7,5 values in parts A. and B.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A UC tem como objectivo principal permitir ao/à aluno/a de mestrado ganhar autonomia e desenvolver com
sucesso o seu trabalho de pesquisa. Como trabalho final para avaliação, o/a aluno/a deverá elaborar um paper

que se pretende publicável em regime de conferência, seminário, etc., e que no final do semestre será objecto
de uma apresentação oral à turma através de PowerPoint.

Em cada aula proceder-se-á à discussão individual e/ou em grupo das diferentes propostas a desenvolver,
procurando-se que os grupos tenham interesses comuns, sendo orientados sempre que possível por um
docente com interesses específicos também em determinada área. No decorrer das aulas serão apresentados

exemplos, capazes de fomentar a discussão no grupo e o melhor entendimento dos assuntos. Dentro do grupo,
poderá haver apresentações intermédias do work in progress que deverão servir de ensaio para a

apresentação final.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The UC's main objective is to allow the student gain autonomy and successfully develop its research work. As a

final work for evaluation, the student should prepare a paper that is to be publishable in conference system,
seminar, etc., and at the end of the semester will be the subject of an oral presentation to the class through

PowerPoint.
Each lecture will be conducted to discuss individual and / or group of different proposals to develop, seeking that

the groups have common interests, being oriented whenever possible by a teacher with specific interests also
in a certain area. During the classes examples will be presented, able to foster discussion within the group and

the best understanding of the issues. Within the group, there may be intermediate performances of the work in
progress to serve as a test for the final presentation.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Eco, Umberto (1977) Como se faz uma tese em Ciências Sociais e Humanas. Lisboa: Editorial Presença. Frada,
João J. C. (2001), Guia Prático para a Elaboração e Apresentação de Trabalhos Científicos. Lisboa: Eds.

Cosmos, 11.ª ed. Albarello, L. et al. (2005) Práticas e Métodos de Investigação em Ciências Sociais. Lisboa:
Gradiva; Carvalho, J. Eduardo (2002), Metodologia do Trabalho Científico. Lisboa: Escolar Editora; Gray, Carole

&Julian Malins (2004), Visualizing research: a guide to the research process in art and design. Aberdeen:
Ashgate Obs.: bibliografia mais específica, tal como revistas científicas e de Actas de congressos de diferentes

tipos, será apresentada ao longo do semestre. Esta bibliografia será sempre elaborada de acordo com os
temas propostos
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6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objetivos de aprendizagem das unidades

curriculares. 
As metodologias de ensino variam em função das tipologias das UCs para que os seus objetivos sejam

atingidos. Globalmente, tem-se fomentado o desenvolvimento das competências dos estudantes e da sua
autonomia através de metodologias que integram, a componente teórica e expositiva, e a realização de

exercícios e projetos práticos (nas UCs de projeto), que se podem complementar com seminários e workshops
não curriculares, de artistas convidados. As UCs de projeto, e.g. LECA I e II e PIA (mas também várias
opcionais) constituem o eixo metodológico de desenvolvimento das competências em criação artística /estudos

de arte. Esta abordagem permite a aquisição de competências práticas e teóricas, provindas das diversas
UCs, para uma compreensão mais articulada e profunda da criação artística, assim como fomentam o

desenvolvimento de capacidades de relacionamento interpessoal e comunicação.

6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 
The teaching methods vary depending on the types of the UCs, in order to achieve their goals. Overall, it has

fostered the development of students skills and their autonomy through teaching methodology that integrates, in
addition to theoretical topics, the practical work that are complemented by seminars with guest speakers and

artists. The UCs of artistic project, e.g. LECA I e II, and PIA constitute the methodological framework for the
development of skills in artistic creation. These approaches allow the acquisition of practical skills and

theoretical knowledge of the UCs for a deeper understanding of contemporary artistic creation. These
methodologies encourage the development of interpersonal skills and communication.

6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao

estimado em ECTS. 
Os resultados dos inquéritos do sistema de garantia de qualidade da Universidade de Aveiro permitem-nos

verificar que a carga média de trabalho estimada pelos estudantes se aproxima dos ECTS estipulados.

6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS. 
The results of the inquiries available in the Quality Management System enable us to confirm that the average

load of work which is estimated by the students is approximated to the stipulated ECTS of each curricular unit.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de

aprendizagem da unidade curricular. 
A metodologia de avaliação das unidades curriculares é definida em função dos objectivos de aprendizagem e
apresentada pelos docentes aos estudantes no início de cada semestre lectivo. Outro procedimento seguido

para garantir a coerência da avaliação com os objetivos decorre do próprio regulamento (Regulamento nº
214/2012) da UA, o qual confere ao diretor de curso essa competência. Para além disso, no decorrer do

processo de avaliação de qualidade do ensino, que ocorre no final de cada semestre, os estudantes respondem
a questionários online de forma anónima, nos quais aferem a adequação da avaliação de cada UC em função

dos objectivos de aprendizagem definidos.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning
outcomes. 

The methodology for assessing the curricular units is defined according to the learning objectives and it is
presented by the teachers to the students at the beginning of each semester. The regulation of the UA is also

considered in the warranty of coherence between the assessment and the objectives since it confers the
Master director this competence. In addition, during the process of assessing the quality of education, held at

the end of each semester, students are asked to fill in anonymous online questionnaires that involve questions
relating to the adequacy of the assessment of each curricular unit according to the proposed learning goals. 

.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em atividades científicas. 

O número de créditos atribuído a cada UC é avaliado, em parte, através da análise de resultados de inquéritos
realizados junto de alunos e docentes. Em relação aos resultados dos inquéritos aos alunos, salienta-se a

existência de uma boa correlação entre os créditos atribuídos e o trabalho que lhes é exigido. Na maioria dos
exercícios propostos nas diversas UC de projecto artístico e tipologia TP, e.g. LECA I e II, PIA, Videoarte Digital -

está implícita na metodologia uma abordagem de investigação sobre os temas abordados. Nas diversas UC de
índole mais “teórica”, e.g. Estética Contemporânea, Metodologias, Seminário - é também promovida a análise e
discussão de artigos científicos, bem como de outros trabalhos de investigação.
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6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 
The number of credits assigned to each UC is evaluated, in part, through the analysis of survey results

conducted among pupils and teachers. Regarding the results of the surveys to students, we highlight the overall
good correlation between the attributed credits and the work that is required. Most of the exercises in the

various UC of artistic project and TP type, e.g. LECA I and II, PIA, Digital Video Art – have implicit in their
methodology a research approach to the topics covered. The various UC OF more "theoretical" character, e.g.
Contemporary Aesthetics, Methodologies, Seminar - also promote the analysis and discussion of scientific

articles, as well as other research.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two

before the last year

Penúltimo ano / One

before the last year

Último ano /

Last year

N.º diplomados / No. of graduates 10 12 7

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N

years*
6 8 7

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in

N+1 years
3 3 0

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in

N+2 years
0 0 0

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of

graduates in more than N+2 years
0 0 0

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades
curriculares. 

Os indicadores utilizados para avaliar o sucesso escolar no ciclo de estudos revelam taxas de aprovação
consideravelmente elevadas em todas as áreas científicas (ACs).

O rácio entre o número de aprovados e o número de inscritos, globalmente, em todas as UCs é de 73%.
Este indicador é bastante constante entre as diferentes áreas científicas das unidades curriculares. Sendo o

rácio entre o número de aprovados e o número de inscritos na área de Estudos de Arte de 71% (dez UCs) e 75%
na área de Design (duas UCs). 

O rácio entre total de alunos aprovados e alunos avaliados é de 96%. 
O mesmo rácio para a área de Estudos de Arte é de 94% e 100% para a área de Design.

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related
curricular units. 

The indicators used to evaluate academic success in the course of studies show considerably high approval
ratings in all scientific areas (CAs).

The ratio between the approved and the number of subscribers is around 73%.
These indicators are very regular among the different scientific areas of the course. In Art Studies area the
number of approved and the number of subscribers is 71% (ten UCs) and 75% in the area of Design (two CUs).

The ratio between the total of successful students and the evaluated ones is 90%.
The same ratio for Art Studies area is 94% and 100% for the area of Design. 

.
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7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de ações de
melhoria do mesmo. 

Através da plataforma SGQ_Sistema de Gestão e Qualidade monitoriza-se, semestralmente, o sucesso escolar.
Os planos de melhoria podem ser acionados pelo docente ou pelo sistema que, em certas situações, propõe a

aplicação do Plano de Melhoria Obrigatório. As reuniões semestrais com a Comissão de Curso auxiliam,
igualmente, a monotorização e melhoramento dos resultados.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 

Every six months the QMS_ Quality Management System platform monitored the academic success. 
The teacher or the system can be driven the improvement plans that in certain situations, proposes the

implementation of Mandatory Improvement Plan. The twice-early meetings with the Course Commission also
aid the monitoring and improvement process results. 

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de atividade relacionados com a área do ciclo de estudos /

Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related w ith the study programme's area.
83

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de atividade / Percentage of graduates that obtained

employment in other areas of activity
17

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates

that obtained employment until one year after graduating
63

7.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do
ciclo de estudos e respetiva classificação (quando aplicável). 

A maioria dos docentes pertencem ao ID+ Instituto de Investigação em Design Media e Cultura que surge em

2007 a partir da convergência de competências da da Universidade de Aveiro (UA) e da Universidade do Porto
(UP). Existe ligação ao CTC da UA e ao CITAR da Universidade Católica pela participação de docentes nestas

unidades de investigação. Bem como através da colaboração com a i2ADS da UP. 
O ID+ foi aprovado e avaliado com ‘muito bom’, período 2008-2014, pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia

(FCT).
Agrega o grupo 'Praxis e Poiesis: da prática à teoria artística' do qual a maioria dos docentes é membro

integrado. Agrega desde então uma rede de investigadores, equipas e projetos sediados em múltiplas
Universidades e parceiros institucionais, portugueses e estrangeiros, os quais se revêm antes de mais na

missão enunciada do ID+, particularmente no grupo de proposição da prática artística exploratória como
interface contributivo de desenvolvimento social, cultural e comunitário.

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if

applicable). 
Most of the teachers of this course of study belong to ID+. The Research Institute for Design¨ Media and Culture,

ID+¸ is a multidisciplinary research structure anchored in two institutions: University of Aveiro, Department of
Communication and Art (UA/DeCA) and University of Porto, Faculty of Fine Arts (FBAUP). ID+ is linked with CTC
(UA) and CITAR (Catholic University) and with i2ADS by teachers and investigators who work in both sides.

ID+ was created at 2007 and started its funded operation in January 2009 after external review of ‘Very Good’,
assigned by the international panel visitor in February 2008.

This institute also adds the group 'Praxis and Poiesis: from the practice to artistic theory' in which most
teachers are integrated as a member.

7.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais
com revisão por pares, livros ou capítulos de livros, relevantes para o ciclo de estudos.

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/8395be61-203f-1fba-3f43-562faaddebf0

7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/8395be61-203f-1fba-3f43-562faaddebf0
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http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/8395be61-203f-1fba-3f43-562faaddebf0
7.2.4. Impacto real das atividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento

económico. 
O impacto real das atividades declina-se da seguinte forma: 

Atividades científicas - conferências nacionais e internacionais (Avanca e #14.ART), workshops ( seminários
(Seminário Museologia - UP), encontros que qualificam os respectivos docentes e discentes para a integração
e participação em atividades artísticas, culturais e sociais. 

Atividades tecnológicas – participação interdisciplinar em projetos criativos e workshops que favorecem o
desenvolvimento cultural local e territorial (Associação CADA – programa Human Entities; 

Atividades artísticas – participação colectiva dos alunos em atividades culturais, participação em redes
(CREARTE) e em residências artísticas (Binaural/ Nodar). Exposições em museus (PRAXIS_POIESIS, Museu

Santa Joana, Aveiro), galerias e ocupação de espaços na cidade que integram a ideia de desenvolvimento local.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 
The real impact of activities can be seen by the following examples:

Scientific activities - national and international conferences (Avanca and #14.ART), workshops, meetings
(Seminário Museologia - UP) in order to integrate students in institutional participations such as artistic, cultural

and social activities.
Technological activities – interdisciplinary participation in creative projects and workshops that promote local

and regional cultural development (Association CADA - Human Entities; Francisco Piquer - Introduction to
musical programming for mobile iOS devices with Pure Data e Mobmuplat) 

Artistic activities – interdisciplinary participation in artistic projects. Collective participation in cultural activities,
artistic networks (CREARTE) and artistic internship (Binaural/ Nodar).
Exhibitions in museums (PRAXIS_POIESIS, Aveiro Museum), galleries and other kinds of participation in public

art thus integrating city places in order to improve local development. 

7.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais. 

O impacto real das atividades declina-se da seguinte forma: 
Atividades científicas - projetos de investigação e de divulgação em parceria com universidades nacionais
(DUT, Faculdade Belas Artes da Universidade do Porto) e internacionais (#14.ART – Universidade de Aveiro,

Brasília e Goias), integrando projectos e comissões científicas (com a Universidade de S. Paulo, Brasília, Goiás,
Baía, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belém do Pára) e conferências (Milton Sogabe, Prática e Investigação de Arte

Interactiva e Percurso do artista / professor / investigador).
Atividades tecnológicas - participação interdisciplinar em projetos ( A Moeda (the Coin) - Usos criativos).

Atividades artísticas (cientificas) – integração de projetos artísticos em parceria com fundações e associações
culturais (Binaural /Nodar e Associação Cultural – Cultivamos Cultura). Júris de concursos artísticos (Cidade de

Aveiro) e organização de exposições em museus e galerias locais e regionais. 

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships. 

The real impact of activities can be seen by the following examples:
Scientific activities – research projects in partnership with national universities (DUT, Faculty of Fine Arts,

University of Oporto) and international (#14.ART – University of Brasília, S. Paulo, Goias), integrating
international projects and scientific research commissions as (with the University of S. Paulo, Brasília, Goiás,

Baía, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belém do Pára) and conferences (Milton Sogabe, Practice and Research in
Interactive Art; The role of artist / professor / researcher).

Technological activities – interdisciplinary participation in projects (The Coin - Creative Uses).
Artistic activities – participation in artistic projects in partnership with foundations and cultural associations
(Binaural; Cultural Association– Cultivamos Cultura). Artistic evaluation in art competitions (City of Aveiro) and

coordination of artistic meetings (exhibitions and others) in local and regional museums and galleries.

7.2.6. Utilização da monitorização das atividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 

O investimento das universidades em I&D é um caminho que não pode deixar de ser seguido. Esta componente
da atividade da UA, realizada muitas vezes em colaboração com outras instituições, representa não só uma via
primordial para o cumprimento do seu compromisso com a sociedade, como uma oportunidade para se afirmar

como instituição de referência nacional e internacional. No sentido de concretizar estes objetivos os
colaboradores da UA são incentivados a: aumentar o número de artigos e outras publicações científicas,

aumentar o número de citações por artigo, consolidar as áreas científicas existentes e aumentar o número de
áreas presentes no ISI. 

O sucesso dos objetivos de investigação é avaliado através da medição da qualidade, quantidade e

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/8395be61-203f-1fba-3f43-562faaddebf0
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importância: quantidade e tipos de financiamento da investigação; número de apresentações em conferências,

capítulos de livros, publicações de livros; número de publicações; número de citações e número de áreas
científicas no ISI web of Science. 

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 
Continuing its investment in R&D is the way forward for the university. This component of its activity, often

undertaken in cooperation with other institutions and entities, is not only an essential step towards the
fulfillment of the UA’s commitment to society, but also an opportunity to assert itself as an institution of national
and international reference. In order to achieve these goals, university staff are encouraged to: increase the

number of papers and other scientific publications, increasing the number of citations per paper, consolidate
existing scientific areas and increase the number of fields present in ISI. The success of these research

objectives is assessed by measuring quality, quantity and importance: the amount and types of research
funding, number of conference presentations, book chapters, book publications, number of publications, number

of citations and number of science in ISI Web of Science.

7.3. Outros Resultados

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3

7.3.1. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação

avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos. 
As atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação

avançada tem expressão através de projetos e ações de criação artística nacionais e internacionais de
especificidade variada tais como:
Participação em workshops desenvolvidos com as instituições locais (Teatro Aveirense).

Participação em júris para atribuição do prémios artísticos no âmbito da dinamização artística e científica
(exposição Neur' Arte. O Cérebro e a Arte, Museu de Santa Joana, Aveiro e Crearte – Aveiro). 

Conferências nacionais e internacionais abertas à comunidade (Edgar Oliva, Lumina Luna: paisagens poéticas).
Exposições a partir da colaboração com museus (Aveiro e Ílhavo) e instituições locais (Misericórdia de Ovar). 

Dinamização de transferência tecnológica a partir de residências artísticas (Binaural/Nodar).
Criação e montagem de projectos artísticos (Art-Map. Concept o moving curatorial project and its practical

realization in Aveiro).

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific
area(s) of the study programme. 

The development of technological and artistic activities, community services and advanced training are held
through national and international specific projects strongly connected with the local and regional cultural area

such as:
Participation in workshops developed with local institutions (Aveirense Theatre).

Participation as juries to assigment artistic awards (exhibition Neur' Arte. O Cérebro e a Arte, Santa Joana
Museum, Aveiro and Crearte – Aveiro).

National and international Conferences opened to the local community (Edgar Oliva, Lumina Luna: poetic
landscapes).
Exhibitions in collaboration with museums (Aveiro and Ílhavo) and regional institutions (Misericórdia de Ovar).

Creation and installation of national and international artistic projects (Art-Map. Concept curatorial moving the
project and its practical realization in Aveiro).

7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a
ação cultural, desportiva e artística. 

O contributo real dessas atividades possibilita a valorização não só da atividade artística como prática

individual e coletiva como também serve de instrumento para a consolidação e sucesso no âmbito económico e
cultural de organizações, instituições e empresas da esfera pública. 

Refere-se neste âmbito as exposições anuais no Museu de Santa Joana, Aveiro, na Casa da Cultura e galerias
da cidade, assim como em espaços alternativos, bem como as práticas sociais de discussão e mostra cultural.

As residências artísticas anuais em territórios regionais dinamizadoras de mostra e interação social e cultural,
particularmente no que refere a exposição/ocupação de territórios locais onde se efetuam a residência abertos

à participação do público em geral.
A participação e divulgação das atividades culturais e artísticas é abrangente do corpo docente e discente

procurando a promoção do desenvolvimento local e regional. 

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and
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artistic activities. 

The real contribution of these activities enables the valorization not only of the artistic production as individual
or collective practice but also resulting as an instrument for the consolidation and success in an economic and

cultural context of these organizations, institutions and public companies. 
In this context, we can mention the annual student’s exhibition at the Museum of Santa Joana, Aveiro, in Culture

House and galleries of the city, as well as alternative spaces and other social and cultural presentations.
The annual artistic internship in regional territories prove the capacity of social and cultural interaction,
particularly regarding the occupation of local territories with the participation of local public.

The students and teachers are involved in the implementation and communication of these cultural and artistic
activities in way to promote local and regional development. 

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a Instituição, o ciclo de estudos e o
ensino ministrado. 

As informações divulgadas sobre a instituição, o ciclo de estudo e o ensino ministrado são da responsabilidade
de um conjunto de órgãos e serviços competentes, nomeadamente os Serviços de Comunicação, Imagem e
Relações Públicas, responsáveis pela comunicação da universidade com o exterior. De acordo com a política

da UA para a divulgação e promoção da sua oferta educativa, o envolvimento das Unidades Orgânicas e dos
Diretores de Curso é crucial nesta tarefa, já que eles são os responsáveis pela atualização regular da

informação disponível sobre cada ciclo de estudo, quer em língua portuguesa, quer em língua inglesa. 
Todas as informações são divulgadas na página on-line da Universidade de Aveiro, em brochuras, bem como

através da presença em feiras, visitas às escolas secundárias, a organização da Semana da Ciência &
Tecnologia, da Academia de Verão, entre outros eventos, com o objetivo de divulgar a UA e atrair um público

motivado. 

7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the education
given to students. 

The information made available about the institution, the degree programme and the teaching given is the
responsibility of a number of university bodies and services, particularly the Communication, Image and Public

Relations Services which are responsible for communication with the community. In accordance with the
university’s policy for the dissemination and promotion of its educational offer, the involvement of the

Departments and the Degree Directors is essential for this task, since they are responsible for the regular
updating of the information available about each degree programme, both in Portuguese and in English. All the
information is made available on the university’s website, in brochures, and through participation in fairs, visits

to schools, and through the organisation of the Science and Technology Week, the Summer Academy, and other
events, with a view to promoting the UA and attracting motivated publics.

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Percentage of foreign students enrolled in the study

programme
6.4

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs

(in)
26.5

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility

programs (out)
0

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 0

Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 0

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
1. Adequação dos objetivos do curso à missão e estratégia da UA – interligando diversas áreas disciplinares

potenciando projetos interdisciplinares/transdisciplinares;
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2. Elevada proximidade entre domínios científicos e laboratórios no Campus da UA, nomeadamente integrando

recursos do DeCA (docentes e UC’s);

3. Corpo docente em regime integral (composto 100% por doutorados), cientificamente ativo, combinado com

docentes a tempo parcial e convidados de reconhecido mérito profissional;

4. Boas relações com outras escolas e entidades ligadas à cultura - constituindo-se em colaboração dos
docentes em orientações e coorientações de mestrado e doutoramento noutras instituições de ensino superior

e em júris como arguentes;

5. Inserção formal e informal dos docentes em redes nacionais/internacionais de ensino e investigação;

6. Elevado grau de profissionalismo dos intervenientes no Curso: docentes, técnicos superiores, técnicos e
administrativos;

7. Bom funcionamento da Direção de Curso/Comissão de Curso (com representantes dos estudantes),
favorecendo fácil reportação dos estudantes à resolução de problemas, esclarecimento de dúvidas e defesa

dos seus interesses que se revela numa elevada qualidade do relacionamento académico entre docentes e
discentes;

8. Elevado número de alunos estrangeiros, particularmente de língua portuguesa, sobretudo oriundos do Brasil;

9. Estudantes de várias áreas de formação, enriquecendo o panorama cultural do curso e o debate aberto e

inclusivo em sala de aula;

10. Elevado grau de satisfação dos alunos relativamente ao Curso: no acolhimento, na carga horária teórico-

prática, das diferentes áreas científicas, na consolidação da autonomia, no trabalho fora do campus (residência
artística) e na sua prática para um fim específico (exposição final; Dissertação/Projeto - elevada percentagem

de Dissertações finalizadas);

11. Participação ativa dos alunos em iniciativas de divulgação dos projetos (exposições anuais: DeCA,
Residência e Museu de Aveiro) e em projetos e atividades de investigação com docentes (e.g. comunicações

em congressos e artigos publicados);

12. Cooperação existente entre o MCAC-UA e o meio envolvente (boa dinâmica de comunicação entre
docentes, não docentes, discentes e agentes culturais), que se reflete em programas de estágio, parcerias e
projetos com agentes culturais - público e privado – envolvendo docentes/discentes na promoção de eventos

(exposições, palestras, conferencias, workshops, residências, visitas de estudo e seminários);

13. Parcerias com entidades externas à UA, nomeadamente associações culturais (protocoladas -
Binaural/Nodar, Cine-Clube de Avanca, AlbergAR-TE, Cultivamos Cultura), administração pública (C.M. Aveiro)

e privada (galerias da cidade) potenciando aprendizagens e futuras oportunidades de emprego;

14. Formação com reputação consolidada legitimada pela distinção de prémios atribuídos aos seus estudantes
(Bolsa Estação Imagem, Bolsa CreARTE; Bolsa FCT).

8.1.1. Strengths 

1. Adjustment of the course objectives and the mission of the AU strategy - linking different disciplines
enhancing interdisciplinary/transdisciplinary projects;

2. High proximity between scientific fields and laboratories on the campus of UA by incorporating assets from

DeCA (teachers and UC's);

3. Full time Faculty (composed by 100% PhDs), scientifically active, combined with part-time teachers and
guests of recognized professional merit;

4. Good relationships with other schools and their respective teachers, professionals and organizations related
to culture, resulting in collaboration of teachers in supervision (supervisory teams) of master's and doctoral

projects in other higher education institutions and invited externals in evaluation panels (viva voice exams);

5. Teachers belonging to national/international, formal and informal, networks of education and research;

6. High level of professionalism of those involved in the Course: teachers, senior technicians, technical and
administrative staff;
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7.Proper functioning of Program Direction/Course Commission (with student representatives), favouring easy

reporting of students to solve problems, clarification of issues and defence of their interests reflected in high
quality academic relationship between teachers and students;

8. High number of foreign students, particularly Portuguese from speaking countries, mainly from Brazil;

9. Students from various areas of training, enriching the cultural scope of the course and the open and inclusive

debate in the classroom;

10. High degree of student satisfaction regarding the course facilities, theoretical and practical hours, different

scientific areas, consolidation of autonomy, work off campus (residency) and specific practice to a particular
end (degree show; Thesis / Project - high percentage of completed dissertations);

11. Active participation of students in projects of outreach initiatives (annual exhibitions: DeCA, Arts-residency

and Aveiro Museum) and in research projects and activities in collaboration with teachers (e.g. presentations at
conferences and published articles);

12. Existing cooperation between the MCAC-UA and the surroundings (good relationships between teachers,

staff, students and cultural operators), which is reflected in internship programs, partnerships and projects with
cultural actors - public and private - involving teachers/students in promoting events (exhibitions, lectures,
conferences, workshops, residencies, study visits and seminars);

13. Partnerships with external entities to the AU, including cultural associations (with protocols - Binaural/Nodar,

Cine-Club Avanca, AlbergAR-TE, Cultivamos Cultura), public administration (CM Aveiro) and private (City
galleries) enhancing learning and future employment opportunities;

14. Training with consolidated reputation legitimized by distinctions awarded to its students (Bolsa Estação

Imagem, CreARTE Exchange; FCT grants).

8.1.2. Pontos fracos 
1. Divulgação do curso junto de público-alvo é realizada de forma insuficiente, escassa e demasiadamente

institucional, pouco dinâmica, carente de meios de divulgação no âmbito da formação e investigação.

2. Carente divulgação interna e externa da produção dos discentes (exposição anual e publicações).

3. Reduzidos recursos financeiros, com reflexo direto ao nível das ações no exterior da UA, condiciona uma
mais efetiva divulgação do conhecimento científico junto da comunidade cultural e uma maior presença dos
docentes nas redes internacionais da área.

4. Carência de Sistema de arquivo (físico e digital) de projetos apresentados ao exterior (e.g. exposições e

palestras) ou nas aulas (e.g. artistas convidados) e de exercícios de aulas (e.g. performances, exposições
temporárias internas), que permita manter funcionalmente a memória do curso.

8.1.2. Weaknesses 
1. Release of course targets is carried along insufficiently, scarce and too institutional, , lacking means of
dissemination in the areas of training and research.

2. Lacking internal and external disclosure of the production of students (exhibitions and publications).

3. Shortage of funds, reflecting the level of direct actions outside the AU, conditions more effective

dissemination of scientific knowledge with the cultural community and a greater presence of teachers in
international networks in the area.

4. Shortage of an efficient system of filing and archiving (locational and digital) presentation of projects to the

community (e.g. exhibitions and talks) or classroom events (e.g. invited speakers) and exercises/projects ( e.g.
performances, temporary installation projects) for maintaining accessible the memory of the course.

8.1.3. Oportunidades 

1. Concentração dos diversos cursos no departamento facilita o intercâmbio de conhecimentos e dinamização
de projetos multidisciplinares que enriquecem o ciclo de estudos;

2. Existem potencialidades de colaboração, para explorar, com outros departamentos, permitindo
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eventualmente a criação de novas unidades curriculares optativas e a exploração de oportunidades de
investigação e colaboração com a sociedade;

3. Edificação da extensão ao edifício do Departamento de Comunicação e Arte para acolhimento dos diferentes
cursos e ciclos de estudo propiciando a instalação de oficinas, laboratórios, salas de aulas e salas de estudo

adequadas à criação artística interdisciplinar;

4. Localização geográfica estratégica da cidade de Aveiro, na interceção do eixo viário (A1) e caminho de ferro
(norte / sul) de ligação às duas principais cidades do país, com o eixo rodoviário (poente / nascente);

5. Existência de parcerias com outras instituições de ensino superior internacionais para troca de experiências

sobre mecanismos de garantia de qualidade.

6. Colaboração com universidades nacionais e internacionais permite identificar as melhores práticas, em
termos didáticos e científicos, e troca de informação relevante para a área de Estudos de Arte.

7. Incrementar a rede de parcerias protocoladas com outras instituições de ensino, investigação e
profissionais, dentro e fora do país promotores da articulação de projetos multi e transdisciplinares (explorar a

internacionalização via programas de mobilidade); 

8. Incremento de desenvolvimento de I&D pela participação em projetos de investigação em articulação com
parcerias;

9. Uma maior aposta na divulgação da investigação feita pelos docentes junto da comunidade académica

potenciaria a identificação de oportunidades de investigação e colaboração.

10. Historial de relacionamento bem-sucedido com organizações locais e regionais que auspiciam o
desenvolvimento do trabalho colaborativo em projetos (integrando projetos académicos com parceiros
institucionais e vice-versa); 

11. Existência de parcerias com organizações do setor permite uma melhor perceção das necessidades do

exterior e ajustar os conteúdos programáticos do ciclo de estudos.

12. Promover uma maior integração e participação dos discentes em exposições, projetos culturais e
conferências relevantes de caráter internacional.

13. Utilização da unidade curricular de Dissertação para promover a investigação e divulgação – exposições

dos resultados em espaços internos e externos à UA por períodos mais alargados.

14. Organização de conferências, seminários e workshops com maior regularidade;

Diversidade de formações prévias de base, o que permite explorar diversas áreas no âmbito dos objetivos do

curso.

8.1.3. Opportunities 
1. Concentration of several courses in the department facilitates the exchange of knowledge and promotion of

multidisciplinary projects that enrich the course;

2. There are collaboration possibilities to explore, with other departments, fostering the possible creation of new
optional courses and exploring research opportunities and collaboration with society;

3. Construction of the new building (extension to the Department of Communication and Art) to host the different

courses and study cycles providing facilities such as workshops, laboratories, classrooms and study rooms
suitable for interdisciplinary artistic creation;

4. strategic geographical location of the city of Aveiro, at the intersection of the road axis (A1) and railway (north
/ south) connecting the two major cities, with road axis (west / east);

5. Existence of partnerships with other international higher education institutions to exchange experiences about

quality assurance mechanisms.

6. Collaboration with national and international universities allows us to identify best practices in teaching and
scientific terms, and exchange of information relevant to the Art Studies area.
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7. Increase the network of partnerships with other educational institutions, research and professional

organizations inside and outside the country promoting the articulation of multi- and transdisciplinary projects
(explore the internationalization via mobility programs);

8. Increase of R & D development through participation in research projects in collaboration with partners;

9. An increased focus on dissemination of research done by teachers within the academic community and

students would potentiate the identification of opportunities for research and collaboration.

10. successful relationship history with local and regional organizations envision the development of
collaborative work on projects (integrating academic projects with institutional partners and vice versa);

11. Existence of partnerships with sector organizations allows a better perception of the outside needs and
adjust the syllabus of the course.

12. To promote greater integration and participation of students in exhibitions, cultural projects and international

relevant conferences.

13. Use of the course's Dissertation to promote research and dissemination - display the results in the AU and
outer community for longer periods.

14. The organization of conferences, seminars and workshops with greater regularity;

15. Diversity of previous graduate study fields, which allows the exploring of different areas within the course
objectives.

8.1.4. Constrangimentos 
1. Escassez de recursos financeiros com impacto ao nível da constituição/contratação e mobilidade do corpo

docente, bem como a sua presença nas redes internacionais da área;

2. A manutenção e fortalecimento das parcerias exigem um esforço contínuo e o resultado desse esforço tem

um impacto reduzido ao nível dos processos de avaliação do desempenho dos docentes;

3. Forte concorrência de outras instituições académicas sobretudo do Porto, Coimbra e Lisboa;

4. Redução da capacidade financeira dos alunos, face à alteração da conjuntura socioeconómico atual, para
financiamento dos estudos e para participarem em atividades de mobilidade nacional/internacional.

8.1.4. Threats 

1. Shortage of financial resources impacting on the recruitment and mobility of academic staff and its presence
in international networks in the area;

2. The maintenance and strengthening of partnerships requires continuous effort and the result of this effort has

a reduced impact on the performance evaluation process of teachers;

3. Strong competition from other academic institutions mainly from Porto, Coimbra and Lisbon;

4. The current economic climate has limited or prevented, the investment in material resources, expansion of

library assets, sustenance of equipment for classes, conducting activities in partnership and expansion of new
spaces for workshops and workrooms;

5. Reduction of financial capacity of students, given the restrictions of the current socio-economic situation, to

finance studies and participate in national/international mobility activities.

9. Proposta de ações de melhoria

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 

1. Criação de uma página Web específica do curso com apoio técnico para a sua dinamização; criar estratégias
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de dinamização das plataformas sociais (Facebook, Twitter, YouTube) em articulação com as páginas das

associações de estudantes, com uma estratégia de comunicação adequada ao público-alvo, afetando recursos
humanos adequados à sua gestão. Investimento na divulgação direta junto de discentes de cursos de primeiro

ciclo de áreas afins.

2. Criação de uma newsletter digital e melhor gestão de rede de divulgação – perceber quais os mecanismos
internos à UA que poderiam ser acionados para isso. Criação de uma rede de comunicação com sistemas de
divulgação à comunidade exterior (e.g. media locais).

3. e 4. Criar um sistema e um protocolo que combine uma plataforma de arquivo (base de dados) e uma

interface de apresentação online desse arquivo, por forma a possibilitar e facilitar a recolha e documentação
sistemática dos trabalhos de alunos, da produção científica dos docentes, e da atividade extracurricular

relevante do ciclo de estudos.

Este processo deverá também tirar partido do potencial das redes sociais, permitindo documentar a evolução
dos projetos e enviando de forma ágil para os canais eleitos (ex Facebook, Youtube) a informação selecionada

de forma concertada pelo MCAC. Portanto, este sistema deverá ser multimodal e tem como principal missão
assistir à criação participativa (articulando docentes e alunos) de uma memória (com base na documentação
do processo de trabalho e seleção dos trabalhos dos alunos a destacar), bem como da produção científica dos

docentes. Este modelo deve garantir simultaneamente o arquivo e memória do curso, assim como uma montra
on-line que tem como grande objetivo a captação de novos alunos.

5. A construção do novo edifício de extensão ao DeCA, com as obras em curso, vai reforçar a componente

prática letiva (designadamente ao nível de espaços expositivos, estúdio e oficinas).

9.1.1. Improvement measure 
1. Creating a specific web page for the MCAC with technical support for its organization; create social platforms

boosting strategies (Facebook, Twitter, YouTube) in conjunction with the pages of the student unions, with
proper communication strategy to the target audience, allocating human resources appropriate to their

management. Investment in direct circulated to students of first cycle of related field courses.

2. Creation of a digital newsletter and better dissemination network management - understand what
facilities/human potential of the AU could be allocated for this. Creation of a network of communication with the

outside community outreach systems (e.g local media).

3. and 4. Create a system and a protocol that combines an archiving platform (database) and an online interface

of that archive in order to enable and facilitate the systematic collection and documentation of student work, the
scientific production of teachers, and relevant extracurricular activity of the course.

This process should also take advantage of the potential of social networks, allowing documenting of the

evolution of projects and sending to elected channels (eg Facebook, Youtube) selected information in
accordance with the MCAC. Therefore, this system should be multimodal and its main mission is to attend the

participatory creation (linking teachers and students) of a memory (based on the work process documentation
and selection of student work to highlight) and the scientific production of teachers. This model should ensure

both the file and memory of the course, as well as an online storefront that has as main goal to attract new
students.

5. Construction of the new extension building to DeCA, current works in progress, will reenforce the existing
spaces suited to teaching practice (particularly in terms of exhibition spaces, studios and workshops).

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
1. alta - curto e médio prazo – 1 a 2 anos;

2. média – médio prazo – 2 anos;

3. média – médio prazo – 2 anos;

4. média – médio prazo – 2 anos;

5. alta - curto prazo – 1 ano.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
1 High - short and medium term - 1 to 2 years;
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2 Medium - medium term - 2 years;

3 Medium - medium term - 2 years;

4 Medium - medium term - 2 years;

5 High - short term - 1 year.

9.1.3. Indicadores de implementação 

1. Número de: fãs das páginas das redes sociais; atividades junto de cursos do primeiro ciclo de áreas afins;
pedidos de informação sobre o curso; de candidaturas ao curso (evolução).

2. Participação dos docentes na recolha, arquivo e divulgação dos trabalhos, e volume de acessos e

comentários através da análise das estatísticas; lançamento de uma newsletter digital.

3. e 4. Recolha e documentação sistemática dos trabalhos de alunos, docentes e atividades extracurriculares, e
criação de plataforma de arquivo e consequente interface online.

5. Número de salas disponíveis/reservadas em permanência para a experimentação artística/tutoria.

9.1.3. Implementation indicators 

1. Number of: fans of the pages of social networking; activities with courses of the first cycle of related fields;
requests for information on the course; candidates for the course (evolution).

2. The participation of teachers in the system for collecting, archiving and dissemination of works, as well as the
volume of hits and comments through the analysis of statistics; launch of a digital newsletter.

3. and 4. Collection and systematic documentation of student work, the scientific production of teachers, and

relevant extracurricular activity of the course; and creation an archiving platform and consistent online
interface.

5. Number of rooms available/reserved permanently for artistic experimentation/tutoring.

Increase rate of completed educational surveys.

10. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 

<sem resposta>

10.1.1. Synthesis of the intended changes 

<no answer>

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

Mapa XI

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:

Criação Artística Contemporânea

10.1.2.1. Study programme:
Contemporary Artistic Creation
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10.1.2.2. Grau:
Mestre

10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

<sem resposta>

10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*

(0 Items)  0 0

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Criação Artística Contemporânea

10.2.1. Study programme:

Contemporary Artistic Creation

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
<sem resposta>

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

<no answer>

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares

/ Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

(0 Items)       

<sem resposta>
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10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

<sem resposta>

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada

em A1):
<sem resposta>

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

10.3.4. Categoria:
<sem resposta>

10.3.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>

10.3.6. Ficha curricular de docente:

<sem resposta>

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
<sem resposta>

10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

<sem resposta>

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
<no answer>

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

10.4.1.5. Syllabus:

<no answer>

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

<sem resposta>

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
<no answer>
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10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade

curricular.
<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
<sem resposta>


