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O Doutoramento em Artes Plásticas que agora 
se apresenta tem como princípio fundamental 
trazer para a prática investigativa das artes 
um posicionamento contemporâneo que requer, 
antes de mais, um olhar atento ao contexto
em que se desenvolve e em que se quer envolver. 

Propõe-se, assim, uma tentativa de multi-facetar 
a atividade artística numa simultaneidade territo-
rial que possa ocupar intrinsecamente a chamada 
arte contemporânea com a participação ativa 
em exposições e, ao mesmo tempo, a investiga-
ção nos moldes mais “académicos”, a que um 
curso deste nível obriga. Contudo, tentando evitar 
a cisão e mantendo a tónica na inclusão que 
apelaa uma espécie de diálogo entre os dois 
territórios sem, no entanto, haver a necessidade 
de um vencedor. É, portanto, a partir deste 
princípio que poderemos introduzir a amplitude 
das possibilidades investigativas em aberto: 
para todos aqueles que possuem prática artística 
mas, também, para quem quer investigar sobre 
esta, ou seja, duas visões que podem conviver 
de forma endo e exógena. Mas uma investigação, 
por mais heterodoxa que se queira apresentar, 
representa e representa-se por um ato de pesquisa 
e de busca em direção a um aprofundamento 
sempre necessário. Assim, a investigação neces-
sita, obviamente de uma componente teórica 
que permita a sistematização da prática no 
envolvimento de questões que dali podem e/ou 
devem partir mas que, por certo, não se deixarão 
confinar a esse território de ação para se concen-
trarem na produção pura de pensamento a partir 
da experimentação prática que é desenvolvida. 
A premência do fazer saber, outra vez.

CONDIÇÕES DE ACESSO
Podem candidatar-se a este CE 
conducente ao grau de doutor:

 · Os titulares do grau de mestre 
ou equivalente nas áreas de 
Belas Artes, Arquitetura, Artes 
Visuais, Música, Artes do 
Espetáculo, Design, História da 
Arte, Museologia, Ensino de 
Artes Visuais, Ciências da 
Educação, Educação e outras 
áreas afins

 · Os titulares de grau de 
licenciado ou equivalente nas 
áreas de Belas Artes, 
Arquitetura, Artes Visuais, 
Música, Artes do Espetáculo, 
Design, História da Arte, 
Museologia, Ensino de Artes 
Visuais, Ciências da Educação, 
Educação e outras áreas afins, 
detentores de um currículo 
escolar ou científico 
especialmente relevante que 
seja reconhecido pela comissão 
científica como atestando 
capacidade para a realização 
deste CE

 · Os detentores de um currículo 
artístico, científico, académico 
ou profissional relevante, que 
seja reconhecido como 
atestando capacidade para a 
realização deste CE pela 
comissão científica

+info
http://pdap.fba.up.pt

CORPO DOCENTE
Bernardo Pinto de Almeida
Catarina S. Martins
Fernando José Pereira
Gabriela Vaz Pinheiro
Hélder Gomes
Maria José Goulão
+ convidados nacionais
e internacionais

2º ANO
Questões de Investigação I
Tese

3º ANO
Questões de Investigação II
Tese

PLANO DE ESTUDOS
1º ANO
Seminário
Investigação em Arte (questões 

metodológicas)
Pensamento da Arte Atual


