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CONDIÇÕES DE ACESSO
Podem candidatar-se a este 
Ciclo de Estudos conducente 
ao grau de Mestre:

 · Titulares do grau de licenciado 
ou equivalente legal;

 · Titulares de um grau académico  
superior estrangeiro conferido 
na sequência de um 1º Ciclo de 
Estudos organizado de acordo 
com os princípios do Processo 
de Bolonha ou por um Estado 
aderente a este processo;

 · Titulares de um grau académico 
superior estrangeiro que seja 
reconhecido como satisfazendo 
os objetivos do grau de 
licenciado pelo órgão 
estatuariamente competente 
da Faculdade de Belas Artes;

 · Detentores de um currículo 
escolar, científico 
ou profissional que seja 
reconhecido como atestando 
capacidade para realização 
deste Ciclo de Estudos pelo 
órgão científico 
estatuariamente competente da 
Faculdade de Belas Artes.

O Mestrado em Artes Plásticas assenta num modelo 
horizontal de formação que participa no contexto 
artístico e social através da exposição, instalação,
publicação e outras formas de exposição pública. 
Pretende aprofundar os estudos de Primeiro Ciclo 
em Artes Plásticas nos seus três ramos: Pintura, 
Escultura e Multimédia e transversalmente no 
Desenho e, ao mesmo tempo, criar a possibilidade 
a estudantes de licenciaturas congéneres de pode-
rem desenvolver competências específicas na 
produção, trabalho colaborativo, exposição e 
fundamentação da sua prática artística. Esta coe-
xistência de disciplinas e saberes-fazeres é o que 
gradualmente permitirá ao estudante modular o seu 
discurso próprio, construir percursos imprevistos 
ou pouco aproveitados dentro do mesmo plano, 
integrando-os numa herança cultural que permite 
situar, compreender e relacionar a sua obra tanto 
com o mundo artístico bem como com o contexto 
social onde vive e trabalha. Preparar um jovem 
artista para se posicionar neste espaço heterogéneo 
que a arte comporta, sem complexos, exige novas 
perspetivas também nas dinâmicas e competências 
que se oferecem, com ênfase na relação da prática 
do estúdio com o exterior, de modo a promover 
uma formação artística mais qualificada, edificado-
ra de posicionamentos face aos desafios da 
internacionalização, e em simultâneo enfrentar 
os desafios da internacionalização com uma 
organização mais flexível.

PLANO DE ESTUDOS
1º ano
Seminários de Metodologias 

de Investigação I
UC Optativa
UC Optativa
Estúdio de Desenho / Escultura 

/ Intermédia / Pintura
Seminários de Metodologias 

de Investigação II 

2º ANO
Metodologias de Projeto 

e de Investigação II 
Projeto / Dissertação

CORPO DOCENTE
Cláudia Amandi
Cristina Mateus
Dinis Cayolla
Francisco Laranjo
Jorge Marques
Mário Bismarck
Miguel Leal
Norberto Jorge
Paulo Almeida
Pedro Maia
Pedro Tudela
Rute Rosas
Sílvia Simões
Teresa Almeida


