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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 Design Gráfico e Projetos 
Editoriais dá ênfase à mestria da profissão, 
potencia as capacidades narrativas, o pensamento 
estratégico em busca da resolução de problemas, 
assim como acapacidade para desenvolver 
soluções conceptuais inovadoras na área da 
Edição e do Design.

Na sua organização, o plano de estudos define-se, 
enquanto mapa científico, como uma platafor-
ma deexperiência e participação direta na relação 
com instituições. Através desta relação direta 
entre aesfera académica e a empresarial, preten-
de-se questionar metodologias, recursos e proje-
tos, demodo a constituir matéria de investigação 
tendo por base a componente operativa 
do processo.

Deste modo, é repensado o Design no seu 
confronto com a Edição, contribuindo assim para 
apertinência da investigação desenvolvida a 
partir do Plano de Estudos do Mestrado em 
Design Gráfico e Projetos Editoriais aplicados 
à prática profissional.

Neste sentido, há igualmente um contributo para 
aprocura de um novo paradigma na reflexão 
eprática da Edição, atribuindo à prática do Design 
uma capacidade crítica e de colaboração no 
processo de comunicação. A estrutura curricular 
está baseada em quatro vertentes interdependen-
tes e inter-relacionadas: a Infografia, a 
Tipografia, a Ilustração e o Design Editorial.

PLANO DE ESTUDOS
1º ANO
Projeto
Design Gráfico e Infografia
Estudos Avançados em Design
Editorial e Tipografia
Opção UP (ao nível do 2º ciclo)
Design de Tipos
Direção de Arte
Metodologias de Projeto 

e de Investigação I

2º ANO
Metodologias de Projeto 

e de Investigação II
Projeto / Dissertação / Estágio

CORPO DOCENTE
António Modesto
Diniz Cayolla
Dino dos Santos
Eduardo Aires
Emília Costa
Jorge Silva
Júlio Dolbeth
Mário Moura


