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CINEMA E FOTOGRAFIA 

O FENÓMENO AUDIOVISUAL
ADRIANO NAZARETH
Datas a designar
O som e a imagem como expressão artística; o emissor, o recetor e o 
meio; breve história da cinematografia, sua evolução técnica, estética 
e poética; linguagem utilizada pela cinematografia; a narrativa fílmica 
no espaço e tempo, sintetizando a arte do tempo; a cinematografia e 
as outras artes; análise crítica de algumas obras fílmicas; a ficção e o 
documentário (tipologia/ formação/ informação/ investigação); a narrativa 
cinematográfica – conteúdo e forma – fases da construção (sinopse, guião, 
planificação); Pré/produção – Produção – Pós/produção; as técnicas de 
registo – sistemas analógicos e digitais. 
LIVRE

NO FIM DA INOCÊNCIA – FOTOGRAFIA, TERRITÓRIO 
E PRÁTICA: TEORIA E PRÁTICA DE UM ‘PROJETO 
FOTOGRÁFICO’
FRANCISCO VARELA E PEDRO BARRETO
4 OUT. 2016 — 28 JAN. 2017
São objetivos deste curso contribuir para uma leitura do Território, crítica 
e proativa, capaz de o entender como cenário e arena das vidas públicas 
dos cidadãos e das suas instituições e como dimensão das vidas comuns 
dos cidadãos passível de ser analisada, compreendida, desvelada e até 
repensada através do discurso imagístico e livre da arte fotográfica; 
contribuir para a formação de cidadãos-fotógrafos donos de uma voz 
artística consciente e própria, dotada de uma reflexão crítica sobre o terri-
tório que se mostre sólida e implicada no quotidiano do património coletivo.  
Aguarda acreditação

DESENHO

CURSO LIVRE DE DESENHO – INICIAÇÃO
FILIPE MATOS
7 OUT. 2016 — 7 JUL. 2017
Pretende-se com este curso introduzir princípios fundamentais de Desenho. 
Em exercícios de observação, representação e composição de diferentes 
modelos, os formandos aprenderão a explorar o lápis de grafite, o carvão, 
a pedra negra, o lápis branco e a borracha através dos elementos da 
linguagem plástica: ponto, linha, textura. O claro-escuro sobre papéis 
brancos e papéis de tom médio será desenvolvido em diferentes exercícios 
de representação. A perspetiva será abordada em sessões de desenho no 
exterior da sala de aula. Desenhar é observar, representar, interpretar e 
transformar. Desenhar permite desenvolver a observação e a capacidade 
motora/técnica.

LIVRE

OFICINA DE GEOMETRIA
VASCO CARDOSO
1.ª EDIÇÃO: 4 OUT. 2016 — 7 FEV. 2017
2.ª EDIÇÃO: 7 MAR. — 4 JUL. 2017
Sem os constrangimentos próprios dos espaços e tempos institu-
cionais para o ensino/aprendizagem da Geometria, evocados por alguns 
Estudantes, pretende-se com este curso criar uma oficina informal de 
exploração dos conteúdos iniciais da abstração da forma na cooperação 
com o Desenho, sem deixar de inscrever oportunamente as abordagens 
teóricas próprias e centrais. Com o ambiente oficinal, espera-se criar um 
tempo e um espaço facilitador do desenvolvimento das aprendizagens que 
cada Formando entender e ao seu próprio ritmo. Importa que o formador 
introduza os conceitos oportunamente, aclare aprendizagens, proponha 
rumos de exploração e colabore na gestão das aprendizagens.

LIVRE

DESENHO DE FIGURA HUMANA 
RICARDO LEITE E FILIPE MATOS
6 OUT. 2016 — 23 FEV. 2017
Desenhar por observação direta será a característica basilar do curso. 
Os exercícios encadeiam-se num propósito pedagógico cujos principais 
objetivos são: promover a prática do desenho como expressão individual; 
sensibilizar os participantes para a articulação da perceção com a represen-
tação, tendo em conta os diferentes materiais e os seus meios expressivos; 
desenvolver as capacidades críticas dos participantes no confronto, seja no 
que diz respeito aos resultados obtidos no decorrer das aulas, seja no que se 
refere à visualização de reproduções ou originais.

7,5 ECTS

ESCULTURA

MODELAÇÃO EM BARRO DE FIGURA HUMANA 
RUI FERRO
4 OUT. 2016 — 17 JAN. 2017 
O curso marca como objetivo geral primordial difundir os procedimentos 
básicos da tecnologia da modelação, na especificidade da representação 
da figura humana, partindo de modelo vivo. Pretende esclarecer os parti-
cipantes da relação de interdependência de estruturação tridimensional e 
desenho, de luz e volume, de corpo e espaço, na criação de peças artísticas 
modeladas de representação da figura humana. 

11 ECTS (aguarda acreditação)

ILUSTRAÇÃO, EDIÇÃO
E ESCRITA CRIATIVA

ILUSTRAÇÃO, IMPRESSÃO, PUBLICAÇÃO*
KAREN LACROIX E ALEXANDRA RAFAEL
4 OUT. 2016  — 10 JAN. 2017
O objetivo do curso é dar aos participantes as ferramentas de pesquisa 
visuais para analisar, desmontar e desafiar uma narrativa visual. No final do 
curso, serão capazes de:

- Identificar terminologia chave na pesquisa visual;

-  Desenvolver compreensão e competências práticas associadas à 
ilustração, com um foco específico sobre o uso de gravura como técnica de 
pesquisa;

-  Adquirir competências básicas em gravura e suas diversas abordagens;

-  Desenvolver uma compreensão da história da gravura e suas técnicas mais 
fundamentais;

-  Articular métodos de pesquisa visuais chave dirigidos a um determinado 
projeto, tirando proveito das competências práticas desenvolvidas durante 
este curso.

* Nas sessões orientadas pela formadora Karen Lacroix, o idioma de comuni-
cação será o Inglês. 
4 ECTS (aguarda acreditação)

INICIAÇÃO À ILUSTRAÇÃO INFANTIL
JÚLIO VANZELER
06 — 27 OUT. 2016 
A partir de uma história, cada participante irá desenvolver uma série de 
ilustrações explorando as diferentes fases do processo de construção de 
um álbum ilustrado: pesquisa, storyboard, composição da página, escolha 
da técnica de ilustração e a exploração da relação entre texto e imagem. 
Pretende-se que os participantes desenvolvam uma linguagem visual 
própria, bem como façam aquisição de competências para o desenvolvi-
mento de ilustrações para a infância.

LIVRE

MULTIMÉDIA

RHINO 3D E VRAY
IVO GARCIA 
12 OUT. — 14 DEZ. 2016
Esta formação dotará os formandos de um conhecimento sólido sobre 
como desenhar a 2D e modelar a 3D com o software Rhinoceros, colma-
tando o processo com a aprendizagem do V-Ray um plug-in que irá permitir 
a criação de imagens renderizadas de modo fotorrealístico no final do 
processo.

5,5 ECTS 

1,9 UC (CCPFC)

TÊXTIL

POR UM FIO – DINÂMICAS DA LINGUAGEM TÊXTIL
ISABEL QUARESMA 
8 NOV. 2016 — 7 MAR. 2017
O objetivo deste curso é dotar os participantes de conhecimentos técnicos, 
teóricos e conceptuais, que na sua conceção mais abrangente, lhes 
permitam usar o têxtil como ferramenta criativa e exploratória no campo da 
arte e do design.

6 ECTS (aguarda acreditação)

PINTURA

CURSO PRÁTICO DE PINTURA:  
COR, COMPOSIÇÃO E INTERPRETAÇÃO
SOFIA TORRES
3 OUT. 2016 — 26 JUN. 2017
Nesta formação pretende-se fazer uma abordagem teórico-prática 
a conteúdos e técnicas especializadas de pintura. É uma formação 
direcionada a alunos com já algum grau de experiência a nível da pintura/ 
desenho e que desejem ampliar a sua experiência curricular e aprofundar 
conhecimentos a nível de determinadas tecnologias enquadradas no 
processo pictórico da pintura. 

15,5 Créditos ECTS

5,1 UC (CCPFC) 

ESTÚDIO DE PROJETO EM PINTURA
DOMINGOS LOUREIRO
4 OUT. 2016 — 20 JUN. 2017
São objetivos da formação: fazer uma abordagem teórico-prática relativa 
a processos e conteúdos técnicos e práticos na pintura contemporânea; 
fomentar reflexão e experimentação continuadas no campo de intervenção 
da pintura de acordo com os interesses pessoais de cada estudante com o 
objetivo de desenvolvimento e consolidação de um projeto autoral; propor-
cionar um espaço de constante reflexão e discussão entre modos de fazer e 
de ver, individualmente e em contexto de grupo; aprofundar competências 
técnicas enquadradas com os interesses do projeto pictórico; aprofundar 
e desenvolver competências conceptuais para a concretização de uma 
pesquisa no âmbito da teoria e prática da pintura; proporcionar capacidade 
de autonomia processual ao estudante. 

14 ECTS (aguarda acreditação)

CURSO PRÁTICO DE PINTURA: TÉCNICAS BÁSICAS
SOFIA TORRES
11 OUT. 2016 — 7 JUN. 2017 
Nesta formação pretende-se fazer uma abordagem teórico-prática a 
diversas técnicas de expressão artística. É uma formação direcionada tanto 
ao aprendiz mais inexperiente como a alunos com graus de experiência 
elementar que desejem ampliar a sua experiência curricular e aprofundar 
conhecimentos a nível de determinadas tecnologias enquadradas no 
processo pictórico da pintura. 

15,5 Créditos ECTS

5,1 UC (CCPFC) 

TÉCNICAS ANCESTRAIS DA PINTURA E SUA APLICAÇÃO  
NA PRODUÇÃO CONTEMPORÂNEA (Tempra, Encaustica  
e Resinas)
JORGE ABADE
14 OUT. 2016 — 27 JAN. 2017 
Este curso promove, de forma genérica, a prática da pintura; permite o 
contacto e desenvolvimento da prática pictórica com técnicas menos 
comuns, que complementam a aprendizagem do pintar e expandem as 
possibilidades do que pode ser e dos caminhos para o seu estudo e siste-
matização; metodiza formas particulares de fazer e pensar a pintura, explo-
rando principalmente conceções que dão uso às possibilidades dos planos 
em velatura; desenvolve, pela sistematização prática, o pensar e o uso 
efetivo de camadas múltiplas translúcidas, que permitem uma direta inter-
seção dos motivos existentes em cada camada, implementa uma prática e 
pensamento à volta de suportes e materiais de pintura, permitindo tirar o 
melhor partido das características de cada um - desafiando ainda a uma 
exploração além das convenções e do conhecido.

4 ECTS (aguarda acreditação)

A COR COMO MATÉRIA DA PINTURA
DOMINGOS LOUREIRO
3 — 24 NOV. 2016
Formação teórico-prática de pequena duração na qual se apresenta a 
importância da cor na pintura, nomeadamente o modo como esta está 
associada a alguns movimentos artísticos e qual a sua participação na 
construção de formas e na acentuação expressiva e emocional das pinturas. 
O workshop será constituído por aulas teóricas e pequenos exercícios 
práticos de demonstração de alguns dos fenómenos tratados.  Alguns 
exemplos a apresentar são William Turner, Matisse, Monet, Van Gogh, 
Josef Albers, Klein, Ângelo de Sousa, entre outros. Os exercícios práticos 
constituem-se como atos empíricos de compreensão dos conceitos 
apresentados maioritariamente em pintura com técnicas simples, como 
lápis de cor e aguarela.

1 ECTS (aguarda acreditação)

As datas apresentadas poderão estar sujeitas a alteração.
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