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NCE/20/2000142 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de
estudos

1. Caracterização geral do ciclo de estudos
1.1. Instituição de Ensino Superior:

Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro

1.1.a. Outra(s) Instituição(ões) de Ensino Superior (proposta em associação):

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola De Ciências E Tecnologia (UTAD)

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):

1.3. Designação do ciclo de estudos:
Design Sustentável

1.3. Study programme:
Sustainable Design

1.4. Grau:
Licenciado

1.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Design

1.5. Main scientific area of the study programme:
Design

1.6.1 Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos):

214

1.6.2 Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:

<sem resposta>

1.6.3 Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:

<sem resposta>

1.7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
180

1.8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 65/2018, de 16 de
agosto):

6 semestres

1.8. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 65/2018, of August
16th):

6 semesters

1.9. Número máximo de admissões:
120

1.10. Condições específicas de ingresso.
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03 - Desenho; ou 10 - Geometria Descritiva; ou 12 - História da Cultura e das Artes; ou 18 - Português

1.10. Specific entry requirements.
03 - Drawing; or 10 - Descriptive Geometry; or 12 - History of Culture and Arts; or 18 - Portuguese

1.11. Regime de funcionamento.
Diurno

1.11.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>

1.11.1. If other, specify:
<no answer>

1.12. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Campus da UTAD em Vila Real
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Quinta de Prados - Apartado 1013
5001-801 VILA REAL

1.12. Premises where the study programme will be lectured:
UTAD Campus at Vila Real
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Quinta de Prados - Apartado 1013
5001-801 VILA REAL

1.13. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República
(PDF, máx. 500kB):

1.13._1.13._Reg_599_2019_CredCompetenciasFormExpProfissional_compressed.pdf
1.14. Observações:

Pretende-se criar um curso ligado à realidade global atual.
Verifica-se que os curricula dos cursos vigentes têm diversos anos de conceção e como é do conhecimento geral, a
área de design, que se encontra no caso da UTAD em fase de conclusão, tem evoluído de uma forma extremamente
rápida.
Um dos campos que se pretende atingir é o da “sustentabilidade”, devido ao facto real de que não só os recursos
globais são limitados como hoje o cliente se suporta numa individualização de produto que em nada se compara às
sociedades de consumo, da forma que estava organizada.
A Academia tem de ter consciência desta evolução e fornecer à sociedade técnicos altamente especializados
conscientes desta realidade.
Para além da própria área de Design consideram-se áreas fundamentais deste curso "Design Sustentável", as áreas de
Engenharias Informática, Eletrotécnica e de Computadores, Civil e Mecânica, e as Ciências Florestais e da Paisagem,
sendo estas as áreas científicas aprovadas e em vigor na UTAD. Outra área importante é a da “inclusividade”.
Após a consciência de que efetivamente a diversidade de bióticos, a coexistência multicultural e o alargamento dos
escalões etários que coabitam em família ou sociedade (aumento da esperança média de vida e aumento continuado
do número de indivíduos com mais de 80 anos ) é um fator a ter em conta no que diz respeito ao design e a outras
áreas do saber, sendo que após um estudo cuidado do “Manifesto de Stockholm” a conceção de objetos assume uma
relevância significativa na qualidade de vida da sociedade e no desempenho económico das Empresas.
O curso, tem como objetivo dotar os alunos com competências fundamentais para a criação e desenvolvimento de
produtos e serviços de design compatíveis com as atuais exigências do mercado.
Importa igualmente considerar que a economia enveredou por um sistema produtivo automatizado e robotizado com
capacidade para servir necessidades únicas e personalizadas bem como a capacidade para produzir com materiais e
pressupostos de construção que conferem ao projeto uma liberdade de conceção sem precedentes (indústria aditiva).

1.14. Observations:
It is intended to create a course linked to the current global reality.
The curricula of the current courses have been designed for many years and, as it is well known, the design area, that
in this case is in the end of creation, has evolved extremely rapidly.
One of the fields to be pursued is that of “sustainability”, due to the real fact that not only global resources are limited
but today the customer relies on a product individualization that is in no way comparable to consumer society, as It
was organized.
The Academy must be aware of these developments and provide society with highly specialized technicians aware of
this reality.
In addition to the Design area itself, we consider as fundamental areas of this "Sustainable Design" course, the areas
of Informatics Engineering, Electrotechnics and Computers Engineering, Civil and Mechanical Engineering, and Forest
and Landscape Sciences, these being the scientific areas approved and in force at UTAD. Another important area is
“inclusivity”.
After the realization that the diversity of biotics, multicultural coexistence, and the widening of the age groups that
cohabit in family or society (increasing average life expectancy and continued increase in the number of individuals
over 80 years old) it is a factor to take into account regarding the design and other areas of knowledge, and after
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careful study of the “Stockholm Manifesto” the design of objects assumes a significant relevance in the quality of life
of society and the economic performance of enterprises.
The programme aims to provide students with fundamental skills for the creation and development of design products
and services that are compatible with current market requirements.
It is also important to consider that the economy has been driven by an automated and robotic production system
capable of serving unique and customized needs as well as the ability to produce with materials and building
assumptions that give the project an unprecedented freedom of design (additive industry).

2. Formalização do Pedido
Mapa I - Conselho Académico

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Académico

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._ATA_CA.pdf

 
Mapa I - Departamento de Engenharias

2.1.1. Órgão ouvido:
 Departamento de Engenharias

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._DepEngenharias.pdf

 
Mapa I - Conselho Científico - Escola de Ciências e Tecnologia

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Científico - Escola de Ciências e Tecnologia

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._Cientifico.pdf

 
Mapa I - Conselho Pedagógico -- Escola de Ciências e Tecnologia

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Pedagógico -- Escola de Ciências e Tecnologia

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._Pedagogico.pdf

 

3. Âmbito e objetivos do ciclo de estudos. Adequação ao projeto educativo,
científico e cultural da instituição
3.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos:

 O ciclo de estudo tem como objetivo a preparação de técnicos Design orientados para os novos paradigmas
socioeconómicos da sustentabilidade e da inclusividade preparados para explorar os potenciais dos sistemas de
produção da industria aditiva, da domótica, da robótica e dos mais avançados sistemas de comunicação, da realidade
aumentada e realidade virtual. As mudanças, que tendem a manter-se até . meados dos século, resultam, no aumento
da pressão sobre os sistemas científicos e tecnológicos como forma de acelerar o desenvolvimento de novos
produtos de todas as naturezas, incluindo materiais, equipamentos e novas tecnologias, o que implica que os
designers dominem os processos de I&DT mantendo uma permanente ligação. O segundo objetivo geral do curso é o
de fundamentar as práticas de design sustentável e inclusivo na prática contínua de investigação e no
acompanhamento dos resultados das atividades de I&DT alcançados pelos principais centros de Investigação
nacionais e internacionais.

3.1. The study programme’s generic objectives:
 The study cycle aims to prepare Design technicians oriented towards the new socio-economic paradigms of

sustainability and inclusiveness, prepared to explore the potentials of the production systems of the additive industry,
home automation, robotics and the most advanced communication systems, from augmented reality and virtual reality.
The changes, which tend to keep up. mid-century, result in increased pressure on scientific and technological systems
as a way to accelerate the development of new products of all kinds, including materials, equipment and new
technologies, which implies that designers master the R&D processes while maintaining a permanent connection. The
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second general objective of the course is to base the practices of sustainable and inclusive design in the continuous
research practice and in the monitoring of the results of the R&D activities achieved by the main national and
international Research centers.

3.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
A licenciatura dá aos seus graduados de conhecimentos, e competências de que focam a compreensão dos
problemas segundo a perspetiva de design thinking. A formulação de hipóteses de solução e sua avaliação será
efetuada sempre num contexto sustentável e inclusivo. As competências a adquirir e/ou desenvolver são de natureza
científica e técnica e permitirão ao designer compreender não só o problema mas o seu contexto e tendências de
evolução/mudança, tal como identificar e compreender os utilizadores, nos seus diferentes fatores. O aluno adquirirá
competências para identificar o conjunto de conhecimentos, tecnologias, métodos e processos de fabrico avançados
mas também tradicionais e sua conjugação com tecnologias avançadas que podem ser utilizados no projeto,
integrando consciente e ativamente a equipa de projeto ou chamando ao projeto os especialistas necessários à sua
execução. A capacidade de trabalho em equipa é estimulada, bem como a capacidade de liderar.

3.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
The degree gives its graduates knowledge and skills that focus on understanding problems from the perspective of
design thinking. The formulation of solution hypotheses and their evaluation will always be carried out in a sustainable
and inclusive context. The skills to be acquired and / or developed are of a scientific and technical nature and will allow
the designer to understand not only the problem but its context and evolution / change trends, as well as identifying
and understanding users, in its different factors. The student will acquire skills to identify the set of knowledge,
technologies, methods and advanced but also traditional manufacturing processes and their combination with
advanced technologies that can be used in the project, consciously and actively integrating the project team or calling
the necessary specialists to the project execution. The ability to work as a team is encouraged, as well as the ability to
lead.

3.3. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa, face à missão institucional e,
designadamente, ao projeto educativo, científico e cultural da instituição:

A UTAD, conforme o Despacho normativo 63/2008, tem como missão o imperativo de “estimular a formação intelectual
e profissional dos estudantes, mediante a produção, difusão e aplicação de conhecimento, tendo “como princípios a
criatividade, a inovação e o desenvolvimento sustentável” e assume como suas atribuições “a realização de atividades
de investigação, desenvolvimento e inovação, que contribuam para a criação, transferência e valorização do
conhecimento orientado para as necessidades da sociedade bem como o desenvolvimento de capacidades criativas e
empreendedoras na comunidade académica, no tecido empresarial, e na sociedade em geral, numa atitude de
permanente inovação”. A UTAD procedeu à análise das atuais condições socioeconómicas, verificando que estas são
presentemente marcadas pela mudança de paradigmas que orientam o mercado global para soluções de produção e
consumo sustentáveis, fortemente enquadradas na inovação e no desenvolvimento de novos produtos de alto valor
acrescentado. É neste contexto que a UTAD propõe o novo curso, que também se enquadra nas recomendações de
ligação do Design às atividades de I&DT, da Comissão da União Europeia e também a Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável da ONU. O novo projeto de ensino pretende oferecer às empresas os profissionais
altamente qualificados de que necessitam para enfrentar os novos desafios da economia global e, por consequência,
melhorar as taxas de empregabilidade dos novos graduados, combatendo a situação de precaridade no emprego que
tem vindo a afetar os graduados do ensino superior.

3.3. Insertion of the study programme in the institutional educational offer strategy, in light of the mission of the institution
and its educational, scientific and cultural project:

UTAD, according to the Normative Order 63/2008, has as its mission the imperative of “stimulating the intellectual and
professional training of students, through the production, diffusion and application of knowledge, having“ as
principles, creativity, innovation and sustainable development ”And assumes as its attributions“ the carrying out of
research, development and innovation activities, which contribute to the creation, transfer and valorisation of
knowledge oriented to the needs of society as well as the development of creative and entrepreneurial capacities in the
academic community, in the fabric and in society in general, in an attitude of permanent innovation ”. UTAD carried out
an analysis of the current socio-economic conditions, verifying that these are currently marked by the change in
paradigms that guide the global market towards sustainable production and consumption solutions, strongly framed in
innovation and in the development of new products with high added value. It is in this context that UTAD proposes the
new course, which also fits into the recommendations of linking Design to R&D activities by the European Union
Commission and also the UN 2030 Agenda for Sustainable Development. The new teaching project aims to offer
companies the highly qualified professionals they need to face the new challenges of the global economy and,
consequently, improve the employability rates of new graduates, combating the precarious employment situation that
has been affecting higher education graduates

4. Desenvolvimento curricular
4.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se
estrutura (a preencher apenas quando aplicável)

4.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a
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preencher apenas quando aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor or other forms of organisation (if
applicable)

Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o
ciclo de estudos se estrutura:

Branches, options, profiles, major/minor or other
forms of organisation:

Design de Produto Sustentável Sustainable Product Design
Design de Interiores e Ambientes, Sustentável Sustainable Interior and Environments Design

4.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

Mapa II - Design de Produto Sustentável

4.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Design de Produto Sustentável

4.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
 Sustainable Product Design

4.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits necessary for awarding
the degree

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Minímos optativos* / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Design D 127.5 0
Engenharia Informática EI 15
Gestão G 12.5
Engenharia Civil EC 10
Engenharia Eletrotécnica e de
Computadores EEC 5

Ciências Florestais e da
Paisagem CFP 5

Engenharia Mecânica EM 2.5
Antropologia, Serviço Social e
Sociologia ASSS 2.5

(8 Items)  180 0  

Mapa II - Design de Interiores e Ambientes, Sustentável

4.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Design de Interiores e Ambientes, Sustentável

4.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
 Sustainable Interior and Environments Design

4.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits necessary for awarding
the degree

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Minímos optativos* / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Design D. 132.5 0
Ciências Florestais e da
Paisagem CFP 15

Engenharia Informática EI 10
Engenharia Eletrotécnica e de
Computadores EEC 10

Engenharia Civil EC 10
Antropologia, Serviço Social e
Sociologia ASSS 2.5

(6 Items)  180 0  
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4.3 Plano de estudos

Mapa III - Design de Produto Sustentável - 1º Ano/ 1º Semestre // 1st Year / 1st Semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Design de Produto Sustentável

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
 Sustainable Product Design

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1º Ano/ 1º Semestre // 1st Year / 1st Semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Opcional

Observações
/
Observations
(5)

Projeto de Produto I D Semestral 270 PL-75; OT-15; 10
História da Arte e do
Design D Semestral 135 T-45; 5

Desenho de Objetos e
Figura Humana I D Semestral 135 TP-60; 5

Estética D Semestral 135 T-45; 5
Sustentabilidade D Semestral 135 T-60; 5
(5 Items)        

Mapa III - Design de Produto Sustentável - 1º Ano / 2ºSemstre // 2nd Year / 2nd Semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Design de Produto Sustentável

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
 Sustainable Product Design

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1º Ano / 2ºSemstre // 2nd Year / 2nd Semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Opcional

Observações
/
Observations
(5)

Projeto de Produto II D Semestral 270 PL-75; OT-15; 10
Sociologia do Consumo D/ASSS Semestral 135 T-45; 5
Desenho de Objetos e
Figura Humana II D Semestral 135 TP-60; 5

Ferramentas
Informáticas EI Semestral 135 TP-45; 5

Inclusividade D Semestral 135 T-45; 5
(5 Items)        

Mapa III - Design de Produto Sustentável - 2º Ano/1º Semestre // 2nd Year/1st Semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Design de Produto Sustentável

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
 Sustainable Product Design
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4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano/1º Semestre // 2nd Year/1st Semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Opcional

Observações
/
Observations
(5)

Projeto de Produto III D Semestral 270 PL-75; OT-15; 10
Modelação D/EI Semestral 135 TP-60; 5
Ergonomia D Semestral 135 T-15; TP-30; 5
Metodologia Projetual
em Design D Semestral 135 T-45; 5

Semiótica e Teoria da
Comunicação D Semestral 135 TP-60; 5

(5 Items)        

Mapa III - Design de Produto Sustentável - 2º ano/2º semestre // 2nd year/2nd semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Design de Produto Sustentável

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Sustainable Product Design

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano/2º semestre // 2nd year/2nd semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Opcional

Observações
/
Observations
(5)

Projeto de Produto IV D Semestral 270 PL-75; OT-15; 10
Tecnologia da Madeira CFP Semestral 135 TP-60; 5
Desenho Técnico EC Semestral 135 TP-45; 5
Prototipagem D/EI Semestral 135 TP-60; 5
Materiais - outros EC Semestral 135 TP-45; 5
(5 Items)        

Mapa III - Design de Produto Sustentável - 3º ano/1º semestre // 3rd year/1st semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Design de Produto Sustentável

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Sustainable Product Design

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano/1º semestre // 3rd year/1st semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Opcional

Observações
/
Observations
(5)

Projeto de Produto V D Semestral 270 PL-75; OT-15; 10
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Tecnologias de
Produção

D/EM Semestral 135 TP-60; 5

Empreendedorismo G Semestral 135 TP-45; 5
Teoria do Design D Semestral 135 T-45; 5
Internet das Coisas EEC Semestral 135 TP-60; 5
(5 Items)        

Mapa III - Design de Produto Sustentável - 3º ano/2º semestre // 3rd year/2nd semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Design de Produto Sustentável

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Sustainable Product Design

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano/2º semestre // 3rd year/2nd semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Opcional

Observações
/
Observations
(5)

Projeto de Produto VI D Semestral 270 PL-75; OT-15; 10
Realidade Digital EI Semestral 135 TP-60; 5
Marketing D/G Semestral 135 TP-45; 5
Gestão das
Organizações G Semestral 135 TP-45; 5

Herança Cultural D Semestral 135 TP-60; 5
(5 Items)        

Mapa III - Design de Interiores e Ambientes, Sustentável - 1º ano/1º semestre // 1st year/1st semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Design de Interiores e Ambientes, Sustentável

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Sustainable Interior and Environments Design

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano/1º semestre // 1st year/1st semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Opcional

Observações
/
Observations
(5)

Projeto de Interiores e
Ambientes I D Semestral 270 PL-75; OT-15; 10

História da Arte e do
Design D Semestral 135 T-45; 5

Desenho de Objetos e
Figura Humana I D Semestral 135 TP-60; 5

Estética D Semestral 135 T-45; 5
Sustentabilidade D Semestral 135 T-60; 5
(5 Items)        

Mapa III - Design de Interiores e Ambientes, Sustentável - 1º ano/2º semestre // 1st year/2nd semester
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4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Design de Interiores e Ambientes, Sustentável

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Sustainable Interior and Environments Design

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano/2º semestre // 1st year/2nd semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Opcional

Observações
/
Observations
(5)

Projeto de Interiores e
Ambientes II D Semestral 270 PL-75; OT-15; 10

Sociologia do Consumo D/ASSS Semestral 135 T-45; 5
Desenho de Objetos e
Figura Humana II D Semestral 135 TP-60; 5

Ferramentas
Informáticas EI Semestral 135 TP-45; 5

Inclusividade D Semestral 135 T-45; 5
(5 Items)        

Mapa III - Design de Interiores e Ambientes, Sustentável - 2º ano/1º semestre // 2nd year/1st semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Design de Interiores e Ambientes, Sustentável

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Sustainable Interior and Environments Design

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano/1º semestre // 2nd year/1st semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Opcional

Observações
/
Observations
(5)

Projeto de Interiores e
Ambientes III D Semestral 270 PL-75; OT-15; 10

Principios de Design
de Interiores D Semestral 135 T-60; 5

Ergonomia D Semestral 135 T-15; TP-30; 5
Metodologia Projetual
em Design D Semestral 135 T-45; 5

Semiótica e Teoria da
Comunicação D Semestral 135 TP-60; 5

(5 Items)        

Mapa III - Design de Interiores e Ambientes, Sustentável - 2º ano/2º semestre // 2nd year/2nd semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Design de Interiores e Ambientes, Sustentável

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Sustainable Interior and Environments Design

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
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2º ano/2º semestre // 2nd year/2nd semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Opcional

Observações
/
Observations
(5)

Projeto de Interiores e
Ambientes IV D Semestral 270 PL-75; OT-15; 10

Tecnologia da Madeira CFP Semestral 135 TP-60; 5
Desenho Técnico EC Semestral 135 TP-45; 5
Vegetação e Design
de Plantação D/CFP Semestral 135 TP-60; 5

Materiais - Outros EC Semestral 135 TP-45; 5
(5 Items)        

Mapa III - Design de Interiores e Ambientes, Sustentável - 3º ano/1º semestre // 3rd year/1st semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Design de Interiores e Ambientes, Sustentável

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Sustainable Interior and Environments Design

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano/1º semestre // 3rd year/1st semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Opcional

Observações
/
Observations
(5)

Projeto de Interiores e
Ambientes V D Semestral 270 PL-75; OT-15; 10

Análise e
Interpretação do
Jardim

D/CFP Semestral 135 TP-15; PL-30; 5

Teoria do Design D Semestral 135 T-45; 5
Análise e
Interpretação da
Paisagem

D/CFP Semestral 135 TP-15; PL-30; 5

Internet das Coisas EEC Semestral 135 TP-60; 5
(5 Items)        

Mapa III - Design de Interiores e Ambientes, Sustentável - 3º ano/2º semestre // 3rd year/2nd semester

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Design de Interiores e Ambientes, Sustentável

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Sustainable Interior and Environments Design

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano/2º semestre // 3rd year/2nd semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS Opcional Observações
/
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Observations
(5)

Projeto de Interiores e
Ambientes VI D Semestral 270 PL-75; OT-15; 10

Realidade Digital EI Semestral 135 TP-60; 5
Ecologia D/CFP Semestral 135 TP-45; 5
Arquitetura da Luz e
do Som EEC/EI Semestral 135 TP-45; 5

Herança Cultural D Semestral 135 TP-60; 5
(5 Items)        

4.4. Unidades Curriculares

Mapa IV - Análise e Interpretação do Jardim

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Análise e Interpretação do Jardim

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Garden Analysis and Interpretation

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 D/CFP

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 135

4.4.1.5. Horas de contacto:
 TP - 15; PL - 30

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Emilia Silva - 45

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Conhecer e identificar as diferentes etapas e os tipos principais de intervenção no domínio da arte do jardim, bem

como o contexto geográfico, social, económico e artístico-cultural que está na base dessas construções, da sua forma
e funcionalidade, identificando as eventuais influências que recebeu de períodos passados e as que veio a produzir
posteriormente; Compreender as relações entre o Homem, a Paisagem e a Natureza, assim como as manifestações
artísticas e culturais resultantes; Compreender o Jardim como o esplendor máximo do lugar.

 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Knowing and identifying the different stages and main types of intervention in the field of garden art, as well as the

geographical, social, economic, artistic and cultural context that underlies these constructions, their form and
functionality, and historic influences; To understand the relationships between Man, Landscape and Nature, as well as
the resulting artistic and cultural manifestations; To understand the garden as the ultimate design of the place.
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4.4.5. Conteúdos programáticos:
Origem do jardim e primeiras expressões artísticas do Homem na Paisagem. O Jardim na arte paisagista na
Mesopotâmia, no Crescente Fértil, na antiguidade clássica na Idade Média, na Idade moderna e o renascimento dos
ideais humanistas. Os descobrimentos e os contactos com novos povos e paisagens. As coleções de plantas e os
jardins botânicos. As villas italianas, jardins renascentistas e maneiristas. O século XVII em França. O jardim francês.
Influências na Europa. O Romantismo literário em Inglaterra e a reação ao jardim formal. O século XIX na Europa.
Liberalismo e romantismo. A revolução industrial e os avanços tecnológicos. O jardim público. A evolução do
pitoresco para o jardim vitoriano eclético e a reapreciação de modelos formais do passado. Olmsted e os primeiros
jardins públicos e parkways. A Arquitectura Paisagista na arte de jardins. O século XX. O Modernismo. A escola
portuguesa. O pós-modernismo. O Jardim como produto sublimado da sociedade.

4.4.5. Syllabus:
The garden’s origins and first artistic expressions of Man in landscape. The Garden and Landscape Art in
Mesopotamia, the Crescent Fertile, the Ancient Classical Ages, the Middle Age, the Modern Age, and the Renaissance
of Humanistic ideals. The Discoveries and contact with new peoples and landscapes. The collections of plants in
botanical gardens. The Italian villas, Renaissance and mannerist garden. The seventeenth century in France. The
French garden. Influences in Europe. Literary Romanticism in England and the reaction to the formal garden. The
nineteenth century in Europe. Liberalism and romanticism. The industrial revolution and technological advances. The
public garden. The evolution from the picturesque to the eclectic Victorian garden and the reconsideration of past
formal models. Olmsted, public gardens and parkways. The becoming of Landscape Architecture. The twentieth
century. Modernism. Portuguese School. Postmodernism. The Garden as a sublimated product of society.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Considera-se a aprendizagem da origem do jardim em diferentes contextos histórico-culturais (Mesopotâmia,
Crescente Fértil, Antiguidade Clássica, Idade Média, Idade moderna e o renascimento, maneirismo, barroco, pitoresco,
romântico, neoclássico, jardins públicos, parques públicos, parkways, modernismo, pós-modernismo) e tipologias
formais e funcionais (desenho formal, clássico, desenho organico, informal. Revolução agrícola, Antiguidade clássica,
teocentrismo, Humanismo, descobrimentos, absolutismo, iluminismo, romantismo literário, revolução industrial, arts
and crafts, ecologia, funcionalismo, desconstrutivismo); Considera-se também o estudo do Jardim na sua relação com
o Homem, a Natureza e a Paisagem, da origem do jardim e primeiras expressões artísticas à implementação da
arquitetura paisagista, design da paisagem e discussão das teorias da paisagem.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is considered the learning of the garden’s origins in different historical-cultural contexts (Mesopotamia, Fertile
Crescent, Classical Antiquity, Middle Ages, Modern Age and Renaissance, Mannerism, Baroque, picturesque,
Romanticism, Neoclassical, public gardens, public parks, parkways , Modernism, Postmodernism) and formal and
functional typologies (formal, classical, organic, informal design. Agricultural revolution, Classical antiquity,
Theocentric, Humanism, discoveries, absolutism, enlightenment, literary romanticism, industrial revolution, arts and
crafts, ecology , functionalism, deconstructivism); It is also considered the study of the Garden in its relationship with
Man, Nature and Landscape, the origin of the garden and early artistic expressions to the implementation of landscape
architecture, landscape design and discussion of landscape theories.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A exposição teórica baseia-se na apresentação e desenvolvimento dos temas programáticos com recurso a projeção
multimédia; análise e discussão dos temas com base na evolução dos períodos da História. Na aplicação prática
pretende-se fomentar a integração, a consolidação e a aplicação dos conhecimentos, desenvolvendo o sentido crítico,
a capacidade de síntese, bem como a articulação de conceitos; realização de trabalhos de investigação desenvolvidos
pelo aluno, apoiados em pesquisa na internet e obras de referência. Pretende-se que este trabalho se consolide com a
produção de modelos, desenhos e crítica do jardim. A avaliação é dividida em avaliação do Processo (50%) e avaliação
do Produto (50%). O processo é avaliado em dois momentos ao longo do período letivo, através de teste escrito e
desenhado; A avaliação do produto consiste na entrega de um Portfólio final.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The theoretical part is based on the presentation using different media, analysis and discussion of the themes based
on the evolution of the periods of history. In the practical part it is intended to foster the integration, consolidation and
application of knowledge, developing critical sense, the ability to synthesize as well as the articulation of concepts;
conducting research work developed by the student, supported by internet research and reference works. It is
intended that this work is consolidated with the production of models, drawings and criticism of the garden. The
evaluations is divided into Process assessment (50%) and Product assessment (50%). The process is assessed by
written and drawing tests; The product evaluation consists of the delivery of a final portfolio

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A apresentação e desenvolvimento dos temas programáticos, a análise e discussão dos conteúdos com base na
evolução dos períodos da História, a integração, a consolidação e a aplicação dos conhecimentos, estão de acordo
com os objetivos, pois permitem o conhecimento e identificação das intervenções, suas tipologias e enquadramento,
as relações entre o Homem, a Paisagem e a Natureza, assim como as manifestações artísticas e culturais resultantes.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
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The presentation and development of the programme themes, the analysis and discussion of the contents based on
the periods of history, the integration, consolidation and application of knowledge, are in accordance with the
objectives, as they allow the know and identify interventions, its typologies and framing, the relations between Man,
Landscape and Nature, as well as the resulting artistic and cultural manifestations.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Andresen T., et al. Do Estádio Nacional ao Jardim Gulbenkian, Fundação Calouste Gulbenkian, 2003.
Araújo, I. Arte Paisagista e Arte dos Jardins em Portugal, Direcção Geral dos Serviços de Urbanização, Lisboa, 1962.
Brown, J. The Modern Garden, Thames e Hudson, London, 2000. (Versão espanhola: El Jardín Moderno).
Castel-Branco, C. Jardins com História, Edições Inapa, 2002. Helmreich, The English Garden and National Identity,
Cambridge, 2002.
Jellicoe, G. and Jellicoe, S., The Landscape of Man, Thames and Hudson, London, 1987.
Kluckert, E. Grandes Jardines de Europa, Desde la Antiguidad Hasta Nuestros Dias, Konemann, 2006.
Pregill P., Volkman, N. Landscapes in History - Design and Planning in the Western Tradition, Van Nostrand Reinhold,
New York, 1993.
Thacker, C. The History of Gardens, Croom Helm, London, 1985
Rodrigues, J., Arte, Natureza e Cidade, Árvore CAA, 1993
Saule, B. The Gardens of Versailles, Thames and Hudson, 2002
White, I. Landscape and History Since 1500, R. Books, 2002

Mapa IV - Arquitetura da Luz e do som

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Arquitetura da Luz e do som

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Architecture of Light and Sound

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 EEC/E

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 135

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Manuel José Cabral dos Santos Reis - 15

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 José Manuel Carvalho de Sousa - 15

 Sílvia Santos - 15

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Conhecer as propriedades técnicas e estéticas da luz, natural e artificial, de forma a adquirir competências avançadas,

explorando as relações que existem entre os aspetos técnicos e estéticos da iluminação e as caraterísticas dos
materiais e ambientes.

 Conhecer as principais regras, métodos e ferramentas de digitalização, tratamento e integração de Som em
plataformas digitais, numa perspetiva do Design de Ambientes.

 Realizar um projeto final que conjugue as técnicas e conceitos ensinados na UC
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4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To know the technical and aesthetic properties of natural and artificial light in order to acquire advanced skills,
exploring the relationships that exist between the technical and aesthetic aspects of lighting and the characteristics of
materials and environments.
To know the main rules, methods and tools for digitization, treatment and integration of Sound in digital platforms,
from an Environment Design perspective.
Conduct a final project that combines the techniques and concepts taught in the CU.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Propriedades da Luz e formação da Imagem
Qualidade, intensidade e direção da luz
O propósito e a forma de iluminar
As funções narrativas e dramáticas da luz
Equipamentos de iluminação
O Fotómetro
Técnicas de Iluminação em Interiores e Exteriores (dia e noite) Teoria e controlo da Luz
Filtros e Temperatura de cor
A Iluminação na composição visual
Composição - luz, sombras, linhas, espaço, perspetiva, cor, textura e volume
A gestão do espaço, do tempo e da luz em ambientes interiores e exteriores
Revisão de Princípios Áudio: noções gerais de acústica, psico-acústica, acústica arquitetural e tratamento em
estúdios de som; interfaces áudio; codificação e formatos de áudio; equipamentos de estúdio; microfones; técnicas
genéricas de captação sonora (mono, estéreo e multicanal); protocolos Áudio para vídeo e multimédia
Desenvolvimento de conteúdos sonoros
Workshops em temas específicos por parte de oradores especialistas convidados com experiência profissional

4.4.5. Syllabus:
Light properties and image formation; Quality, intensity and direction of light; Purpose and form of enlightenment;
The narrative and dramatic functions of light; Lighting equipment;
The photometer;
Indoor and Outdoor Lighting Techniques (day and night); Light theory and control;
Filters and color temperature; Enlightenment in visual composition;
Composition - light, shadow, lines, space, perspective, color, texture;
The management of space, time and light in indoor and outdoor environments.
Review of Audio Basics: general notions of acoustics, psycho-acoustics, architectural acoustics and sound studio
treatment; audio interfaces; coding and audio formats; studio equipment; microphones; generic techniques of sound
pickup (mono, stereo and multichannel); protocols.
Audio for video and multimedia. Development of sound content.
Workshops on specific themes by guest expert speakers with professional experience

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos a atingir pelos alunos, já que o conhecimento das
questões mais conceptuais permitirá aos alunos adotar uma postura crítica na análise das propriedades e diferentes
tipos de iluminação e de som. A componente mais prática do programa dotará os alunos de capacidades técnicas e
estéticas para a criação desses mesmos produtos e ambientes

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is consistent with the objectives to be achieved by students, as knowledge of the most conceptual issues
will allow students to adopt a critical stance in the analysis of property and different types of lighting and sound. The
practical component of the program will provide students with technical and aesthetic skills to create these same
products and environments.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas com recurso a audiovisuais onde são apresentados os conceitos e onde os alunos são convidados a participar
ativamente através do debate com exemplos.
Manuseamento de softwares especializados (e.g., Photoshop, Audition, Cubase) e onde são analisadas questões e
propostos problemas para os alunos resolverem de modo a cimentarem os conhecimentos adquiridos.
- Componente teórica (NT)
Consiste na realização de um teste escrito durante período letivo, em data a definir com os alunos. Os alunos em falta
poderão realizar o exame final durante a época de exames (janeiro/fevereiro).
- Componente prática (NP)
Consiste na elaboração de um projeto, com a entrega e apresentação oral que demonstre as suas principais
funcionalidades.
- Classificação final (NF)
É obtida pela expressão: NF=0.5*NT + 0.5*NP
Para o aluno obter aprovação é necessário que NF>=9.5 e que NT e NP >=8.
Um aluno só poderá optar por exame final nos casos extraordinários previstos pelas normas pedagógicas da UTAD.
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4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Classes with audiovisual resources, where the concepts are presented and where the students are invited to
participate actively through the debate with examples. Handling of specialized software (e.g., Photoshop, Audition,
Cubase), where questions are analyzed and problems are proposed for students to solve in order to develop their
knowledge.
- Theoretical component (NT)
Obtained in a written exam/test, on a date to be defined with the students. Those students not attending the first exam
will have to perform the final exam at the end of the classes (January/February).
-Practical component (NP)
Development of one project, carried out during the semester. The assessment considers a demonstration of operation,
a presentation and a report.
- Final mark (NF)
The final mark will be obtained as follows: NF=0.5*NT + 0.5*P Approval in this course requires NF>= 9.5 and both (NT
and NP)>=8.
Only for specific cases included at UTAD scholar legislation the student can do a final exam.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia de ensino adotada permitirá aos alunos o conhecimento das matérias fundamentais para a resolução
das diversas questões suscitadas na área de estudo. Por outro lado, a realização de projetos com carácter prático
permitirá que o aluno consolide todo o processo na produção, de um Setup de iluminação, adequado às várias
realidades que lhes serão apresentadas, para a criação do produto ou ambiente final. Os exercícios práticos e os
projetos desenvolvidos em aula ou no campo, permitirão o cumprimento dos objetivos propostos criando um domínio
das linguagens e técnicas da iluminação

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodology adopted will allow students to know the fundamental subjects for solving the various
questions raised in the area of study. On the other hand, the realization of practical projects will allow the student to
consolidate the entire production process, from a lighting setup, appropriate to the various realities presented to them,
for the creation of the final product or environment. Practical exercises and projects developed in class or in the field
will allow the fulfillment of the proposed objectives by creating a mastery of the languages and techniques of lighting.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Luz & Iluminação - FREEMAN, Michael
Arte & Percepção visual - ARNHEIM, Rudolf
Introdução à análise da imagem - JOLY, Martine
Architectural Photography." - Adams, Ansel. "In The Encyclopedia of Photography” Nuno Fonseca, “Introdução à
Engenharia do Som”, FCA, ISBN 9789727226061.
Nicholas J. Giordano, “Physics of the Piano”, Oxford University Press, ISBN 978-0-19-954602-2
Robert Smith, “Harmonics, or The philosophy of musical sounds (1759)”, T. and J. Merrill, Cambridge, Cambridge.
Miguel Pinheiro Marques, “Sistemas e Técnicas de Produção Áudio”, FCA, ISBN 9789727227648

Mapa IV - Desenho de Objetos e Figura Humana I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Desenho de Objetos e Figura Humana I

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Drawing of Objects and Human Figure I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 D

4.4.1.3. Duração:
 Semanal

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 135

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60

4.4.1.6. ECTS:
 5
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4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Andreanna Buest - 60

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A UC tem como objectivo geral capacitar os alunos com competências básicas de desenho do corpo humano,
incluindo composição, proporções rigorosas e perspetiva, em combinação com o estudo da anatomia artística.
Pretende-se que o aluno desenvolva a capacidade de observar e descrever, com progressiva autonomia, o corpo
humano.
Outros objectivos serão:
- Aperfeiçoamento da acuidade visual e capacidades analíticas/sintéticas do volume, do espaço e da escala;
- Desenvolver sensibilidade para o desenho
- Entendimento da da linguagem estruturante do desenho.
- Capacidade de observar e descrever;
- Experimentação dos princípios gerais de composição;
- Adquirir métodos e técnicas de representação;
- Capacidade de explorar vários tipos de desenho;
- Experimentação plástica/ conceptual

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This UC’s main objective is to empower students with basic human body design skills, including composition, rigorous
proportions and perspective, in combination with the study of artistic anatomy. It is intended that the student develops
the ability to observe and describe, with progressive autonomy, the human body.
Other objectives will be:
- Improvement of visual acuity and analytical / synthetic capabilities of volume, space and scale;
- Develop sensitivity for drawing - Understanding of the structuring language of drawing.
- Ability to observe and describe;
- Experimentation of the general principles of composition;
- Acquire methods and techniques of representation;
- Ability to explore various types of drawing;
- aesthetics / conceptual experimentation

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1) Observação, Perceção e representação:
- Elementos estruturais da linguagem plástica: ¬ ponto, linha, forma, superfície;
- Estrutura/ volume/ massa/ texturas/ cores;
- Espaço – escalas/ distâncias /interior/ exterior/ espaço panorâmico e perspectivas para o representar;
2) O Desenho como instrumento de representação:
- Representação de objetos naturais, artificiais, modelos vivos e construídos; figura humana – partes, o todo, figura
estática, em movimento; forma/estrutura, ritmos /valores tonais.
3) Desenho como ferramenta dos métodos/técnicas/estratégias gráficas de representação:
- Delimitar forma e atribuir expressão;
- Desenho à mão levantada, de observação (interior/ exterior) e de memória;
4) O Desenho enquanto linguagem;
5) Técnicas/ estratégias gráficas de representação:
- Estudo, esquisso, esboço e outros processos mais experimentais.
6) Desenho por diferentes meios e em diferentes suportes/dimensões

4.4.5. Syllabus:
1) Observation, Perception and Representation:
- Structural elements of visual language: point, line, shape, surface;
- Structure / volume / mass / textures / colors;
- Space - scales / distances / interior / exterior / panoramic space and perspectives to represent it;
2) Drawing as an instrument of representation:
- Representation of natural, artificial objects, living and built models; human figure
- parts, the whole, static, moving figure; shape / structure, rhythms / tonal values.
3) Hand drawing as a tool of graphic representation methods / techniques / strategies:
- delimit form and assign expression;
- Raised hand drawing, observation (interior / exterior) and memory;
4) Drawing as a language;
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5) Techniques / strategies of representation:
- Study, sketch, sketch and other more experimental processes.
6) Draw by different means and in different supports / dimensions

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos dado que coloca os alunos a compreender o
desenho como operador entre o ato percetivo e a representação, desenvolvendo a sensibilidade para a perceção,
variação da forma, texturas, cores; apreendendo conceitos de estrutura, superfície, volume, massa e aplicando¬ os na
representação visual;
Os conteúdos programáticos viabilizam a promoção de exercícios de controlo e de exploração capacitando os alunos
com competências básicas de desenho do corpo humano, incluindo composição, proporções rigorosas e perspetiva.
Permite também que o aluna desenvolva a capacidade de observar e descrever, explorando diversas técnicas e
escalas.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is consistent with the objectives since it allows the students to understand drawing as an operator
between the perceptive act and representation, developing sensitivity for perception, variation of form, textures,
colors; understanding concepts of structure, surface, volume, mass and applying them to visual representation; The
syllabus enables the promotion of control and exploration exercises enabling students with basic human body design
skills, including composition, rigorous proportions and perspective. It also allows the student to develop the ability to
observe and describe by exploring various techniques and scales.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino está estruturada em aulas de tipologia teórico-prática (TP).
Com o treino, recorrendo à metodologia didáctica do “learning by doing”, o aluno desenvolverá: Capacidade de
organização, sistematização do trabalho e domínio de diferentes modos e estratégias do desenho, materiais e técnicas
de expressão gráfica/ plástica;
A avaliação deverá ser discutida com os discentes, mas propõe-se: 5 trabalhos práticos com o peso de 20% cada. TP1
(20%) + TP2 (20%) + TP3 (20%) + TP4 (20%) + TP5 (20%) =100%

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodology is structured in theoretical-practical classes (TP).
Throught training, using the “learning by doing” didactic methodology, the student will develop: Capacity of
organization, systematization of work and mastery of different ways and strategies of drawing, materials and
techniques of graphic / visual expression;
The evaluation should be discussed with the students, but it is proposed: 5 practical assignments weighing 20% each.
TP1 (20%) + TP2 (20%) + TP3 (20%) + TP4 (20%) + TP5 (20%) = 100%

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A gestão do programa é efectuada mediante um conjunto de exercícios teórico-práticos que visam a cobertura dos
Conteúdos acima definidos, tendo como objectivo o desenvolvimento das capacidades que são enumeradas no ponto
referente a Objectivos.
Este conjunto de exercícios são a base de toda a estratégia pedagógica:
1) Desenhos de contorno cego e de contorno transformado
2) Desenhos com exploração da gestualidade
3) Escala, perspetiva e proporções da figura humana
4) Desenho modelado - peso e massa
5) Desenho de esboço com pontos de referência
6) Desenho com modelação de luz e sombra
7) Representação e expressão: experimentação gráfica

Os conteúdos programáticos serão desenvolvidos com quatro tipos de exercícios:
1 - Exercícios de aquecimento e desbloqueio do olhar.
2 - Exercícios de representação analítica.
3 - Exercícios técnicos com experimentação de materiais
4 - Estudos anatómicos (trabalhos de casa).

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Program management is carried out through a set of theoretical and practical exercises aimed at covering the contents
defined above, with the objective of developing the capacities that are listed in the Objectives section.
This set of exercises is the basis of the whole pedagogical strategy:
1) Blind contour and transformed contour drawings
2) Drawings with exploitation of gestures
3) Scale, perspective and proportions of the human figure
4) Patterned drawing - weight and mass
5) Sketch drawing with reference points
6) Drawing with light and shadow modeling
7) Representation and expression: graphic experimentation
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The syllabus will be developed with four types of exercises:
1 - Warming up and unlocking exercises.
2 - Exercises of analytical representation.
3 - Technical exercises with materials experimentation 4 - Anatomical studies (homework).

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Hogarth, B.(2003) Dynamic Anatomy, ISBN 0-8230-1552-1
Hogarth, B.(1989) Drawing the Human Head, ISBN 0-8230-1376-6
Hogarth, B.(1996) Dynamic Figure Drawing, ISBN 0-8230-1577-7
Hogarth, B.(1988) Drawing Dynamic Hands, ISBN 0-8230-1368-5
Hogarth, B.(1992) Dynamic Light and Shade, ISBN 0-8230-1581-5
Hogarth, B. (1995) Dynamic Wrinkles and Drapery, ISBN 0-8230-1587-4
Edwards, B. (1994) Aprender a dibujar com el lado derecho del cerebro. Barcelona, Ediciones Urano
Molina, J. (1995) Las leccines del dibujo, Madrid, Cátedra
Hale, R. (2009) Drawing lessons from the great masters, New York, Watson-Guptill Publications
Collier, G. (1985) Form, space and vision: an introdution to drawing and design, New York, Prentice-Hall, Inc
Olaio, A. (2006) Desenho, percepção e investigação formal, Coimbra, Imprensa da Universidade
Jenny, P. (2014). Desenho anatómico. Barcelona:Gustavo Gili
Malbert, Roger (2015). Drawing People: The Human Figure in Contemporary Art. United States: Distributed Art
Publishers

Mapa IV - Desenho de Objetos e Figura Humana II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Desenho de Objetos e Figura Humana II

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Drawing of Objects and Human Figure II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 D

4.4.1.3. Duração:
 Semanal

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 135

4.4.1.5. Horas de contacto:
 TP - 60

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Rute Bastardo - 15

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Andreanna Buest - 45

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Desenvolver capacidades de perceção do objeto no espaço e da escala da figura humana; Entender a importância do

desenho na comunicação; Desenvolver competências de conceção do objeto e do espaço através do ato de desenhar;
Desenvolver a capacidades de síntese desenhada para o Design.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
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To develop skills of perceiving the object in a context space and the scale of the human figure; To understand the
importance of drawing in communication; To develop object and space conceptual design skills through the act of
drawing; To develop design synthesis through drawing.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Operacionalização da perspetiva cónica no desenho do espaço interior e exterior; Representação espacial de objetos;
Representação espacial da figura humana; Desenho de exploração criativa e compositivo da forma; Exercício do
grafismo e da caligrafia; Desenho como ferramenta do Design

4.4.5. Syllabus:
Descriptive geometry applied to the hand drawing of the interior and the outdoors; Spatial representation of objects;
Spatial representation of the human figure; Drawing as means of exploring form; Graphics and calligraphy training;
Training of drawing skills as a tool of Design.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A perceção, comunicação e conceção constituem o corpo de aprendizagem que se expressam através de exercícios
de representação do espaço, objetos e figura humana e na exploração criativa e da composição..

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Perception, communication and conceptual abilities are seen as the learning body which are expressed both through
the training of the representation of space, objects and human figure and through the creative exploration and
composition

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Trabalho de desenho no exterior ou no atelier; Trabalho de desenho independente; Síntese em portfólio. A avaliação é
dividida em avaliação do Processo (40%) e avaliação do Produto (60%). O processo é avaliado em dois momentos ao
longo do período letivo, através da apresentação de uma coleção de desenhos em poster. A avaliação do produto
consiste na entrega de um Portfólio final.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Drawing in the studio and outdoors; Independent drawing work; Portfolio overview. Evaluation is divided into Process
assessment (40%) and Product assessment (60%). Process is assessed in two stages throughout the term, by
presenting a collection of drawings. The product assessment is due after the delivery of a final portfolio.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A aprendizagem do desenho exige o seu exercício permanente. Procura-se multiplicar as situações e respostas do
estudante através do trabalho independente e do trabalho em diversos contextos de aula. Procura-se também
desenvolver poder de síntese nos vários momentos expositivos e de avaliação propostos

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Learning how to draw requires permanent training. Methods used seek to create multiple drawing situations and
responses, either independently or in various class contexts. It also seeks to develop ability of synthesis by
responding to the proposed different evaluation moments.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Collier, Graham. Form, space and vision: an introduction to drawing and design, New York, Prentice-Hall, Inc, 1985; Lin,
Mike W. Drawing and Designing with Confidence. Wiley, 1993;
Lohan, Frank. Pen & Ink Techniques, Contemporary Books, 1978;
Reid, Grant. Landscape Graphics: Plan, Section, and Perspective Drawing of Landscape Spaces. Watson-Guptill, 2002.
Davis, D.A. e Walker, T.D. (1999) Plan Graphics – 5th edition. Wiley

Mapa IV - Desenho Técnico

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Desenho Técnico

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Technical drawing

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 EC

4.4.1.3. Duração:
 Semestral
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4.4.1.4. Horas de trabalho:
 135

4.4.1.5. Horas de contacto:
 TP - 45

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Ana Cristina Briga de Sá - 45

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Pretende-se com esta UC que o aluno: A) Reconheça a necessidade de aprender o desenho técnico como uma forma

de comunicação; B) Aplique as normas de desenho técnico, nomeadamente no que respeita à escolha adequada do
formato e orientação do papel, margens e esquadrias, dobragem, tipos e espessuras de linhas, escalas do desenho; C)
Defina as vistas necessárias para representação de um objeto; D) Distinga e aplique os vários tipos de projeções; E)
Desenhe a perspetiva de um objeto tendo por base a sua representação em vistas múltiplas; F) Aplique as técnicas de
cotagem; G) Compreenda a importância da tolerância dimensional para o fabrico do produto; H) Selecione a
representação que mais se adequa ao objeto em estudo.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 It is intended with this course that the student: A) Recognize the need to learn technical design as a form of

communication; B) Apply technical drawing standards, especially as regards to the appropriate choice of paper size
and orientation, margins and frames, folding, line types and thicknesses, drawing scales; C) Define the required views
to represent an object; D) Distinguish and apply the various types of projections; E) Design the perspective of the
object based on its multiple view representation; F) Apply the quotation techniques; G) Understand the dimensional
tolerance for the manufacturing product; H) Select the representation that best suits the object under study.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Desenho Técnico: Conceito, importância e domínios de aplicação.

 2. Aspetos Gerais do Desenho Técnico: normalização, tipos de linhas e traços, folhas de desenhos, legendas, margens
e esquadrias, listas de peças, escalas.

 3. Projeções Geométricas Planas: classificação, representação em vistas, significado das linhas.
 4. Cortes e Secções: metodologias de representação; planos de corte.

 5. Perspetivas: Tipos de projeção, tipos de linhas, interseção de superfícies.
 6. Cotagem.

 7. Tolerância Dimensional.
 

4.4.5. Syllabus:
 1. Technical Design: Concept, importance and application fields.

 2. General Aspects of Technical Drawing: normalization, lines and strokes types, drawing sheets, captions, margins
and frames, parts lists, scales.

 3. Flat Geometric Projections: classification, representation in views, meaning of lines.
 4. Cuts and Sections: representation methodologies; cutting plans.

 5. Perspectives: Projection types, line types, surfaces intersection.
 6. Quotation.

 7. Dimensional Tolerance.
 

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos programáticos apresentados estão de acordo com os objetivos definidos para esta UC de acordo com a

correspondência (capítulos - objetivos) que a seguir se apresenta: 1-A; 2- B; 3-C,D,H; 4-C,D,H; 5-C,D,E,H; 6- F; 7-G.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
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The syllabus presented is in accordance with the objectives defined for this curricular unit according to the following
correspondence (chapters-objectives): 1-A; 2- B; 3-C,D,H; 4-C,D,H; 5-C,D,E,H; 6- F; 7-G.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método de ensino adotado pretende criar condições para captar o interesse dos alunos, fomentando a sua
participação nas aulas. Os conteúdos programáticos serão ministrados em aulas teórico-práticas o que permitirá a
aplicação prática dos conceitos teóricos expostos. Propõe-se a resolução de exercícios extra aula que permitam ao
aluno, durante o seu estudo individual, analisar as suas capacidade de resposta e possíveis dificuldades na obtenção
de uma solução correta dos problemas propostos. Aconselha-se um estudo complementar e autónomo dos assuntos
lecionados tendo por base a bibliografia recomendada.
De acordo com o definido no nº 1 do artigo 14º do Regulamento Pedagógico (RP) da UTAD (Regulamento nº 136/2018,
DR nº 41, de 27 Fev. 2018), os regimes de avaliação contemplados nesta UC são: Avaliação contínua (AC) e Avaliação
por exame (AE). A avaliação contínua (AC) inclui a realização de dois testes (60%) e um trabalho prático (40%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching method adopted aims to create conditions to capture the students' interest, encouraging their
participation in the classes. The syllabus will be taught in theoretical-practical classes which will allow the
practicalapplication of the theoretical concepts exposed. It is proposed to solve extra-class exercises that allow the
student, during their individual study, to analyse their responsiveness and possible difficulties to obtain a correct
solution of the proposed problems. A complementary and autonomous study of the subjects is recommended based
on the bibliography.
As defined in the Article 14º (1) of the UTAD Pedagogical Regulation (RP) (Regulation No. 136/2018, DR no. 41, of 27
Feb. 2018), the assessment schemes contemplated in this UC are: Continuous Assessment (CA) ) and Examination
Assessment (AE). Continuous assessment (CA) includes two tests (60%) and a practical work (40%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A lecionação dos conteúdos programáticos em aulas teórico-práticas, que assenta na demonstração prática dos
conceitos teóricos através da apresentação de casos práticos e da realização de exercícios, permite ao aluno uma
aprendizagem mais imediata dos mesmos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching of the syllabus in theoretical/practical classes, which is based on the practical demonstration of
theoretical concepts through the presentation of practical cases and exercises, allows the student a more immediate
learning of them.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Arlindo Silva, João Dias, Luís Sousa e Carlos Tavares Ribeiro, “Desenho Técnico Moderno”, Lidel, abril de 2004.
- Luís Veiga da Cunha, “Desenho Técnico”, Fundação Calouste Gulbenkian
Simões Morais, “Desenho Técnico Básico 3”
- Bert Bielefeld e Isabella Skiba, “Basics Technical Drawing”, Birkhauser Basel, maio 2013.

Mapa IV - Ecologia

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Ecologia

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Ecology

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 D/CFP

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 135

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45

4.4.1.6. ECTS:
 5
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4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Rui Manuel Vitor Cortes - 15

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
João Alexandre Cabral - 30

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O conteúdo das aulas teóricas abrange temas a várias escalas desde a Ecologia do indivíduo até aos Ecossistemas. A
componente prática da disciplina permite que o aluno tenha contacto com procedimentos experimentais que visam
ilustrar os conceitos teóricos e uma ligação direta à realidade que os rodeia.
Apreender conceitos fundamentais no domínio da Ecologia Aplicada, como "stress" ambiental, integridade ecológica,
indicadores de integridade, bioindicadores, adaptação e evolução na abordagem dos grandes problemas ambientais
da atualidade, com ênfase no seu carácter multifacetado que abarca os aspetos biológicos, ambientais e
antropológicos nas suas interdependências, na sua complexidade e na sua dinâmica própria.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The content of lectures covers topics on various scales from the individual to the ecology of ecosystems. The practical
component of the course allows the student to have contact with experimental procedures that aim to illustrate the
theoretical concepts and a direct connection to the reality around them.
To understand the fundamental concepts in the scope of Applied Ecology, such as environmental stress, ecological
integrity, bioindicators, adaptation and evolution. To apply these concepts in the evaluation of the great and actual
environmental issues with a focus in their multifaceted perspective, in biological, environmental and anthropological
terms.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Noções básicas de Ecologia; Ecologia Comportamental; Ecologia das populações; Ecologia das Comunidades;
Ecologia dos Ecossistemas.
Enquadramento do conceito de Integridade Ecológica dos Ecossistemas; O conceito de “Stress” Ambiental; O
conceito operacional de Ecossistema; Considerações sobre Escala e Hierarquia; As noções de Comunidade e
População no estudo da Dinâmica dos Ecossistemas; Indicadores e monitorização de Integridade dos Ecossistemas;
Bioindicadores da qualidade da água, solo e ar. Ambientes extremos e adaptação. Variação genética e "stress"
ambiental. "Stress" ambiental, seleção, evolução e extinção. Poluição do ar. Elementos tóxicos. Acidificação. Declínio
florestal. Eutrofização. Pesticidas. Biodiversidade.

4.4.5. Syllabus:
General Ecology; Behaviour Ecology; Population Ecology; Community Ecology; Ecosystems Ecology. The concept of
Ecosystem Ecological Integrity and the respective context. The concept of Environmental Stress. The operational
concept of Ecosystem. Considerations of scale and hierarchy. The notions of Community and Population in the
Ecosystem Dynamics study. Indicators and monitoring for ecosystem integrity. Bioindicators of the quality of water,
soil and air. Extreme environments and adaptation. Genetic variation and environmental stress. Environmental stress,
selection, evolution and extinction. Air pollution. Toxic elements. Acidification. Forest decline. Eutrophication.
Pesticides. Species richness.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Nas aulas teóricas e práticas são discutidos e trabalhados diferentes assuntos que associam questões de ecologia,
conservação e sociedade.
O objetivo último visa promover o conhecimento de processos ecológicos chave, com base em princípios
interdisciplinares, a partir dos quais se podem delinear estratégias de gestão, de mitigação e de reabilitação das
funções dos ecossistemas e das comunidades biológicas afetadas por perturbações antropogénicas, nomeadamente
induzidas pelas práticas agrícolas. Por conseguinte, esta unidade curricular proporciona uma formação consistente
também no domínio da Ecologia Aplicada com aplicação, entre outras áreas, na gestão de ecossistemas,
monitorização ecológica e diagnóstico do estado ecológico em ecossistemas naturais, semi-naturais e artificiais
perturbados. A filosofia dos conteúdos programáticos é providenciar uma formação sequencial, iniciada com o ensino
de conceitos gerais no domínio da Dinâmica de Ecossistemas.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
In the theoretical and practical lessons several subjects are discussed associating ecology, conservation and society.
The ultimate objective is promote the understanding of the key ecological processes, based on interdisciplinary
principles, from which management strategies can be designed to manage, mitigate and restore ecosystems functions
and biological communities that have been damaged by several types of anthropogenic disturbances, namely induced
by the agricultural practices. Therefore, this discipline gives a consistent formation also on the Applied Ecology
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domain with application, among others, on ecosystem management, ecological monitoring, and diagnosis of the
ecological status in changed natural, semi-natural, and artificial ecosystems. The philosophy of the contents is
providing a sequential formation, starting, in the first part of the program, with a more generalist concept teaching on
Ecosystem Dynamics.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC será ministrada em torno de aulas teóricas, teórico práticas, práticas de campo e de laboratório. Os métodos são
variados, passando por aulas de grupo, trabalho individual com o acompanhamento do professor. A formação
ministrada nas aulas teóricas e práticas é compatível com método adotado pela ciência ecológica convencional.
Quando aplicada em contextos relacionados com a gestão eco-ambiental, a formação faz ênfase na relevância da
componente da Ecologia Aplicada. Nestas aplicações de conceitos, a formação ministrada proporciona as regras
básicas inerentes à gestão ecológica, nomeadamente em termos dos principais requisitos e obtenção de resultados de
avaliação ambiental em tempo útil. Em contextos de educação ambiental e comunicação, a formação sobre
monitorização ecológica e atividades de gestão é versátil e suficientemente intuitiva para ser apreendida por não
especialistas.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The UC will be taught using theoretical, theoretical-practice, practice field and laboratory classes. The methods are
varied, through group classes, individual work with the teacher help. The formation, in Theoretical and Practical
lectures, is compatible with the method undertaken by conventional ecological science. When applied to contexts
relating to eco-environmental management, the formation emphasized the relevance of the Applied Ecology
component. In such applications of the concepts, the formation allowed the basic rules for ecological management,
namely in terms of the main requirements and speed of reliable assessment results. In contexts relating to
environmental education and communication, the formation about ecological monitoring and management activities
are versatile and sufficiently intuitive to be easily communicated to non-experts.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Nas aulas são apresentados conceitos teóricos e exemplos de concretização dos mesmos, seguidos ou intercalados
com fases de aplicação prática e casos de estudo que favoreçam a tomada de consciência pessoal sobre os
conceitos, proporcionando ainda oportunidades para o desenvolvimento de uma perceção mais correta dos mesmos

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
In the classes are presented theoretical concepts and specific examples of them followed or interspersed with periods
of practical application and case studies to promote the personal awareness about the concepts, providing further
opportunities for the development of a more accurate perception of them.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Stiling P. D.(2009): Ecology. Theories and Applications. PHI Learning. New Dehli, India.
Jørgensen SE, Costanza R & Xu F (2010): Handbook of Ecological Indicators for Assessment of Ecosystem Health.
Boca Raton, FL. : CRC Press.
Freedman B (1995):Environmental Ecology. Academic Press. San Diego, California USA.
Woodley S, Kay J & Francis George (1993): Ecological Integrity and the Management of Ecosystems. St. Lucie Press.
Delray Beach, FL

Mapa IV - Empreendedorismo

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Empreendedorismo

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Entrepreneurship

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 G

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 135

4.4.1.5. Horas de contacto:
 TP - 45

4.4.1.6. ECTS:
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5

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Carla Marques - 15

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Raquel Antunes - 30

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos de demonstração de conhecimentos: (1) sensibilizar os alunos para o empreendedorismo e para que
possam vir a ser empreendedores; (2) dar a conhecer aos alunos um conjunto de conceitos que permitam
compreender a importância do empreendedorismo como um dos pilares do desenvolvimento sustentável das
organizações e das economias; (3) fornecer um quadro conceptual que permita compreender um novo negócio de
forma integrada;
Objetivos de aplicação técnica de conhecimentos (4) conseguir aplicar os conhecimentos na elaboração de um plano
de negócio; (5) saber trabalhar em grupo e individualmente na pesquisa, tratamento e exposição de informação
recolhida na área do empreendedorismo (6) fazer recolha, exposição e discussão de um trabalho teórico-prático –
plano de negócio (em grupo).

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Objectives of demonstration of knowledge: (1) to sensitize students to entrepreneurship and what may be
entrepreneurs, (2) to acquaint students with a set of concepts for understanding the importance of entrepreneurship as
one of the pillars of sustainable development organizations and economies, (3) to provide a conceptual framework that
allows us to understand a new business in an integrated manner;
Objectives of the technical application of knowledge: (4) able to apply knowledge in developing a business plan, (5)
ability to work in groups and individually on research, treatment and exposure information collected in the field of
entrepreneurship (6) to collect, display and discussion of a theoretical-practical work - business plan (group).

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Módulo I – 1 - A Problemática em Torno do Empreendedorismo
1.1 – Origens, formas e dinâmicas
1.2 – Empreendedorismo e desenvolvimento económico
1.3 – Empreendedorismo versus Inovação
1.4 – Empreendedorismo versus intra-empreendedorismo
1.5 – Comportamento inovador e empreendedor
1.6 – Intenção e orientação empreendedora
1.7 - O processo de empreendedorismo
1.8 - Desenvolvimento de ideias e oportunidades de negócio
Módulo II - Plano de negócios
2.1. A análise de mercado
2.2. O plano de operações
2.3. Aspetos financeiros
2.3.1 A análise das demonstrações financeiras
2.3.2 Objetivos da gestão financeira
2.3.3 Análise do Balanço
2.3.4 Análise da Demonstração de Resultados
2.3.5 Análise dos Fluxos de Tesouraria
2.4. Legislação e fiscalidade
2.5. O Orçamento
2.6. O financiamento
Módulo III - Apresentação e discussão do plano de negócio

4.4.5. Syllabus:
Module I - The Problematic Around the Entrepreneurship
1.1 - Origins, forms and dynamics
1.2 - Entrepreneurship and economic development
1.3 - Entrepreneurship vs Innovation
1.4 - Entrepreneurship vs intrapreneurship
1.5 – Innovative and Entrepreneurial Behavior
1.6 – Entrepreneurial orientation and intention
1.7 - The process of entrepreneurship
1.8 - Developing ideas and business opportunities
Module II - Business Plan
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2.1. The market
2.2. The operations plan
2.3. Financial aspects
2.3.1 Analysis of financial statements
2.3.2 Objectives of financial management
2.3.3 Analysis of the Balance
2.3.4 Analysis of Income Statement
2.3.5 Analysis of Cash Flow
2.4. Legislation and taxation
2.5. The Budget
2.6. Funding
Module III - Presentation and discussion of the business plan

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A transmissão e aprendizagem dos conteúdos programáticos previstos no ponto anterior possibilitam atingir os
objetivos estabelecidos, que se podem sintetizar no facto do aluno: (1) conseguir aplicar os conhecimentos teóricos
na elaboração de um plano de negócio; (2) saber trabalhar em grupo e individualmente na pesquisa, tratamento e
exposição de informação recolhida em estudos de caso na área de empreendedorismo.
Em resumo, esta unidade curricular foi dotada de conteúdos programáticos com o objectivo de contribuir para a
compreensão, por parte do aluno, da importância da estruturação e elaboração de um plano de negócio.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The transmission of the syllabus and learning provided in the previous section allow to achieve the objectives set,
which can be synthesized in the fact that the student: (1) able to apply theoretical knowledge in preparing a business
plan, (2) ability to work in groups and individually in research, treatment and exposure information collected in case
studies in the field of entrepreneurship.
In short, this course was provided with program content in order to contribute to the understanding by the student, the
importance of structuring and developing a business plan.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas presenciais TP baseiam-se, fundamentalmente, na exposição dos conteúdos do programa e na resolução de
casos práticos. Os estudantes serão motivados para aplicar as competências adquiridas através de actividades
práticas, incluindo a análise e discussão de estudos de caso.
A metodologia de avaliação desta UC inclui actividades de contacto e actividades de trabalho autónomo,
nomeadamente: exposição teórica e prática; apresentação de estudos de caso de sucesso por parte dos alunos;
debates; acompanhamento tutorial; pesquisa de informação e preparação de apresentação de trabalhos de grupo e
individuais. Na avaliação de conhecimentos será dada preferência a um processo de avaliação de forma contínua,
integra 2 componentes: participação nas aulas e assiduidade (10%); realização de 1 trabalho com aplicação prática
(Plano de Negócios, em grupo, 90%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The classroom TP are based mainly on the exposure of the program content and the resolution of practical cases.
Students will be motivated to apply the skills acquired through practical activities, including analysis and discussion of
case studies.
The evaluation methodology that includes UC activities and contact work activities independently, including: a
theoretical and practical, presenting case studies of success by students, discussions, tutorial guidance, information
research and preparation of presentation of work group and individual. In the knowledge evaluation preference will be
given an evaluation process continuously integrates three components: class participation and attendance (10%);
conducting one study with practical application (Business Plan as a group 90%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino estão em coerência com os objectivos da unidade curricular dado que:
1) a exposição do programa associada à apresentação de casos práticos de sucesso possibilita uma explicitação
adequada dos conteúdos face ao público-alvo;
2) a exposição de evidência científica em conjunto com a análise, avaliação e reflexão critica de estudos de caso
sucesso proporcionam a compreensão das temáticas em estudo, bem como permitem mostrar os benefícios do
empreendedorismo como opção de carreira profissional e como motor de desenvolvimento das economias.
Será enfatizada a componente prática, através da análise e discussão de casos práticas e casos de estudo.
E em qualquer dos temas, após a exposição teórica e preparação conceptual, será aberto lugar à reflexão e ao debate.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
As metodologias de ensino estão em coerência com os objectivos da unidade curricular dado que:
1) a exposição do programa associada à apresentação de casos práticos de sucesso possibilita uma explicitação
adequada dos conteúdos face ao público-alvo;
2) a exposição de evidência científica em conjunto com a análise, avaliação e reflexão critica de estudos de caso
sucesso proporcionam a compreensão das temáticas em estudo, bem como permitem mostrar os benefícios do
empreendedorismo como opção de carreira profissional e como motor de desenvolvimento das economias.
Será enfatizada a componente prática, através da análise e discussão de casos práticas e casos de estudo.
E em qualquer dos temas, após a exposição teórica e preparação conceptual, será aberto lugar à reflexão e ao debate.
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4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Dornelas, J. C. A. (2008).Empreendedorismo.Elsevier Brasil
Burns, P. (2016).Entrepreneurship and small business.Palgrave Macmillan Limited
Envick, B. R. (2018).Design thinkng methods for business plan development: a structured approach to idea generation
that promotes creativity.Inst. Global Business Research, USA, 98
Hashimoto, M. (2017).Espírito empreendedor nas organizações.Editora Saraiva
Koester, E. (2016).Green entrepreneur handbook: the guide to building and growing a green and clean business.CRC
Press
McKeever, M. (2016).How to write a business plan.Nolo
Silva, E. S. (2013).Empreendedorismo e plano de negócios.Vida Economica Editorial
Swamidass, P. (2016).Engineering Entrepreneurship from Idea to Business Plan: A Guide for Innovative Engineers and
Scientists. Cambridge U.Press
Watson, K., McGowan, P., & Cunningham, J. A. (2018). An exploration of the Business Plan Competition as a
methodology for effective nascent entrepreneurial learning. Int. J. Ent. Beh. & Res.24(1), 121-146

Mapa IV - Ergonomia

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Ergonomia

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Ergonomics

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 D

4.4.1.3. Duração:
 Semanal

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 135

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Francisco Alexandre Godinho -15

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Cláudia Pernencar - 30

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Dotar os alunos de conhecimentos que lhes permitam identificar os diferentes aspetos da ergonomia no desempenho

humano no trabalho, as técnicas de estudo do trabalho e os principais requisitos da conceção ergonómica de
interfaces homem-máquina, incluindo requisitos de usabilidade.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Provide students with knowledge that allows them to identify the different aspects of ergonomics in human

performance at work, the techniques available for the Work Study and the main requirements of the ergonomic design
of man-machine interfaces, including susability requirements.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
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1. Introdução à Ergonomia e aos fatores humanos.
2. Biomecânica ocupacional: força e postura.
3. Controlos e visores
4. Legislação e normas de ergonomia na interação homem-máquina.
5. Análise ergonómica do posto de trabalho.
6. Usabilidade no Design de produtos.
7. Técnicas de Avaliação de Usabilidade.

4.4.5. Syllabus:
1. Introduction to ergonomics and human factors.
2. Occupational biomechanics: strength and posture.
3. Controls and Displays.
4. Legislation and ergonomics standards in human-machine interaction.
5. Ergonomic analysis of the workplace.
6. Usability in product design.
7. Usability Assessment Techniques.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A formulação do programa da unidade curricular teve em conta os objetivos definidos. Em particular, os conceitos
teóricos apresentados em cada ponto são sempre seguidos por resolução de questões práticas.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The formulation of the curricular unit syllabus took into account the defined objectives. In particular, the theoretical
concepts presented in each point are always followed by solving practical questions

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica, dos diferentes tópicos em estudo. Resolução de exercícios teórico-práticos.

O modo de avaliação é baseado num teste teórico (T) e dois trabalhos práticos (TP) ou num exame final de acordo com
o regulamento pedagógico da UTAD.
A classificação final é igual a: 50% T + 25 % TP1 + 25%TP2

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Lectures of the different topics under study. Resolution of theoretical and practical exercises.

The mode of assessment is based on a theoretical test (T) and development of two projects (TP1 and TP2) or a final
exam in accordance with the UTAD pedagogical regulation.

The final classification is equal to: 50% T + 25% TP2 + 25%TP2

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Dado que os objetivos da Unidade Curricular estão centrados em possibilitar uma compreensão abrangente sobre a
influência da Ergonomia no local de trabalho, a utilização de um método expositivo e de discussão em grupo
possibilita não só o acesso às diversas matérias de forma eficaz, bem como permite momentos de reflexão nas aulas
sobre as matérias abordadas. O desenvolvimento de trabalhos em grupo permite o desenvolvimento da capacidade de
aplicação prática das técnicas abordadas

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Given that the objectives of the Curricular Unint are focused on enabling a comprehensive understanding of the
influence of ergonomics in the workplace, the use of an expository method and group discussion not only enables
access to the various subjects in an effective way, but also allows moments of reflection on the topics covered. The
development of work groups allows the development of the capacity for practical application of the presented
techniques.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Pheasant, S., Haslegrave, C. (2005) Bodyspace: Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work, 3rd edition,
Taylor and Francis, CRC Press.
- Staton, N., Hedge, A., Brookhuis, K., Salas, E. and Hendrick H. (2005). Handbook of Human Factors and Ergonomics
Methods (3rd ed.), John Wiley & Sons: USA.
- Alan Dix, Janet E. Finlay, Gregory D. Abowd, Russell Beale. Human-Computer Interaction (3rd Edition), Prentice Hall.

Mapa IV - Estética

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Estética
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4.4.1.1. Title of curricular unit:
Aesthetics

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
D

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
135

4.4.1.5. Horas de contacto:
45

4.4.1.6. ECTS:
5

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Claudia Pernencar 45

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Perceber que as proporções existentes na natureza são identificáveis e criam padrões de beleza que podem orientar a
conceção de novos produtos.
Entender as proporções que se identificam como belas e aprender como utilizar os princípios da estética para criar
sensações no observador.
Saber utilizar as proporções áureas e entender a sua origem.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Realize that the existing proportions in nature are identifiable and create beauty standards that can guide the design of
new products.
Understand the proportions that identify as beautiful and learn how to use the principles of aesthetics to create
sensations in the observer.
Know how to use the golden proportions and understand their origin.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Entender a sequência de Fibonacci e a razão das formas por ele desenvolvidas. As aplicações na natureza. A
proporção áurea. A sua aplicação no Design.

4.4.5. Syllabus:
Understand the sequence of Fibonacci and the reason for the forms he developed. Applications in nature. The golden
ratio. The application in Design.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Apesar da consciência de que design não é arte e arte não é design, o conhecimento dos princípios da estética
permitem ao designer lidar permanentemente com um dos maiores desafios que lhe é proposto: Induzir emoções e
permitir que o objeto do projeto seja aceite, seguindo os princípios da proporção áurea.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Despite the awareness that design is not art and art is not design, knowledge of the principles of aesthetics allows the
designer to permanently deal with one of the biggest challenges he has to offer: Inducing emotions and allowing the
design object to be projected and accepted by following the principles of the golden ratio.
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4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aula teórica com estudos de caso. Exercícios de enquadramento estético de objetos.
Avaliação efetuada em dois momentos ao longo do período letivo, sendo o primeiro prova escrita sobre a teoria
apresentada (40%) e o segundo prova escrita analisando casos de estudo de objetos (30%) e de paisagens/jardins
(30%)

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical class with case studies. Practical exercises of aesthetic framing of objects.
Assessment made in two moments throughout the school year, being the first written test on the theory presented
(40%) and the second written test analysing case studies of objects (30%) and landscapes / gardens (30%)

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A prática do design exige a compreensão dos princípios da estética, de forma a sempre que possivel enquadrar os
objetos projetados nas proporções áureas.
A prática do design obriga a uma observação constante de tudo o que rodeia o designer pelo que a capacidade
enquadrar as mesmas em formas atrativas é a base para poder projetar objetos que provoquem emoções no
observador.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The practice of design requires an understanding of the principles of aesthetics, so that whenever possible frame the
projected objects in the golden proportions.
The practice of design requires a constant observation of everything that surrounds the designer so the ability to
frame them into attractive shapes is the basis for designing objects that provoke emotions in the viewer.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Adorno Theodor W. 2013,” Aesthetic Theory”, London, Bloomsbury
Campbell, Sarah C. & Campbell, Richard P., 2010, “Growing Patterns: Fibonacci Numbers in Nature”, Scholastic,
Canada
Ghyka, Matilda C., & Valérie, Paul, 2016, “The Golden Number: Pythagorean Rites and Rhythms in the Development of
Western Civilization”, Inner Traditions, Rochester Vemont
Lieben, John Oscar, 2018, “Sacred Geometry for Artists, Dreamers, and Philosophers: Secrets of Harmonic Creation”,
Inner Traditions, Rochester Vermont
Vorob'ev, Nikolai Nikolaevich, 2011, “Fibonacci Numbers”, New York, Dover Publications

Mapa IV - Ferramentas informáticas

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Ferramentas informáticas

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 IT Tools

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 EI

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 135

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>
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4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Joaquim João Moreira de Sousa - 30

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Carla Rendeiro - 15

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC será a primeira abordagem aos conceitos fundamentais para a integração das ferramentas informáticas mais
recentes no processo de conceção do design de peças/ambientes. Serão utilizados os instrumentos e os métodos a
incluir no processo criativo, nos contextos da representação rigorosa e da comunicação gráfica do projeto. Assim, os
principais objetivos de aprendizagem (OA)desta UC são:
OA1. Reconhecer e explicar a necessidade do desenho técnico como uma forma de comunicação; OA2. Adquirir
conhecimentos científico-tecnológicos dos processos de fabrico de peças/ambientes;
OA3. Dotar os alunos de conhecimentos alargados sobre o uso de ferramentas digitais no processo de design de
produto/ambientes, utilizando programas de computador (2D e 3D) para aplicar os conceitos apreendidos; 
OA4. Criar representações fotorrealistas de produtos/ambientes;
OA5. Desenvolver capacidades de aprendizagem autónoma e trabalho independente num ambiente de permanente
evolução dos meios digitais.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This CU will be the first approach to fundamental concepts for integrating the latest computing tools into the design
process of parts/environments. The tools and methods to be included in the creative process will be used in the
contexts of rigorous representation and graphic communication of the project. Thus, the main learning outcomes (LO)
are:
LO1. Recognize and explain the need for technical design as a form of communication;
LO2. To have scientific-technological knowledge of the processes of manufacture of components;
LO3. Provide students with extensive knowledge of the use of digital tools in the product/part design process, using
computer programs (2D and 3D) to apply the concepts learned;
LO4. Create photorealistic representations of products/environments;
LO5. Develop autonomous learning skills and independent work in a world of continuous evolving of digital media

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Esta unidade curricular está organizada em 6 Unidades de Aprendizagem (UA):
UA1. Introdução ao ambiente de funcionamento de aplicações informáticas de desenho assistido por computador
(AutoCAD Solidwork Rhino));
UA2. Metodologias para modelação e representação de projetos de desgin de produto/ambientes, recorrendo a
ferramentas informáticas;
UA3. Representação bidimensional de objetos e criação de layouts de impressão; UA4. Modelação tridimensional;
UA5. Cenários virtuais (câmaras, iluminação e texturas) para a realização de imagens/animações foto-realistas
UA6. Criação de modelos e esquemas conceptuais de explicação do projeto;

4.4.5. Syllabus:
The curricular unit is organized in 6 Learning Units (LU):
LU1. Introduction to the operating environment of computer aided design applications (AutoCAD Solidworks Rhino);
LU 2. Methodologies for product/environment modeling and representation, using computer tools;
LU 3. Two-dimensional representation of objects and layouts; LU 4. Three-dimensional modeling;
LU 5. Virtual scenarios (cameras, lighting and textures) for making photorealistic images/animations
LU 6. Project explanation using models and conceptual schemes;

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As Unidades de Aprendizagem (UA) cobrem os Objetivos de Aprendizagem (OA) da seguinte forma:
- OA1 e OA2 são abordados em UA2;
- OA3 é abordado em UA1, UA3 e UA4;
- OA4 é abordado em UA5;
- OA5 é abordado em UA1, UA2, UA3, UA4 e UA5.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
- LO1 e LO 2 are addressed in LU2;
- LO3 is addressed in LU1, LU3 and LU4;
- LO4 is addressed in LU5;
- LO5 is addressed in LU1, LU2, LU3, LU4 and.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As horas de contacto de teor prático terão o dobro da duração das aulas teóricas. Durante as aulas teóricas, serão
abordados os conceitos fundamentais de representação 2D e 3D que serão, subsequentemente, aplicados, em
ambiente laboratorial, sobre supervisão na resolução de exercícios concretos. Nas aulas de laboratório serão
utilizadas ferramentas de desenho assistido por computador (2D e 3D) e modelação e animação 3D.
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A avaliação final é calculada da seguinte forma: Avaliação teórica: 35%
Projeto (grupo de 2 ou 3 estudantes): 40% Apresentação do projeto: 25%

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Practical contact hours will be twice as long as the theoretical lectures. The fundamental concepts of 2D and 3D
representation will be introduced during the lectures and will be subsequently applied, in the laboratory environment,
under teacher’s supervision, in the resolution of real exercises.
Final grade is calculated as follows:
Theoretical assessment: 35%
Project (group of 2 or 3 students): 40% Project presentation: 25%

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os pesos atribuídos às vertentes teórica e prática permitem atingir um equilíbrio, com o objetivo de preparar os alunos
a prosseguir tópicos de investigação mais avançados, bem como a entenderem as metodologias usadas e as suas
aplicações.
Explicitamente, as aulas abordam os objetivos de aprendizagem enumerados.
A avaliação é construída para cobrir o conteúdo de todas as unidades de aprendizagem, considerando que:
- A presença nas aulas aborda as unidades UA1 a UA5, assegurando conhecimento teórico e prático do conteúdo;
- O relatório referente ao projeto final de avaliação cobrirá todos os conhecimentos práticos e teóricos adquiridos;
- A apresentação do projeto permitirá verificar os tópicos avançados. Esta apresentação pública, com peso de 25%,
permitirá, ainda, aos estudantes, serem valorizados pelo esforço individual dedicado ao projeto.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The weights attributed to the theoretical and practical parts allow to reach a balance, in order to prepare students to
pursue more advanced research topics, as well as to understand the methodologies used and their applications.
Explicitly the classes address all the learning objectives listed.
The assessment is built to cover the content of all learning units, considering that:
- Class attendance addresses units UA1 to UA5, ensuring that students acquire theoretical and practical knowledge of
the content;
- The report relative to the final evaluation project will cover all practical and theoretical knowledge acquired;
- The project presentation will allow to check advanced topics. This public presentation, weighing 25%, will also allow
students to be valued for the individual effort dedicated to the project.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Autodesk Inventor 2019 Essentials Plus. Daniel T. Banach, Travis Jones. SDC Publications, 06-2018. Visualization,
Modeling, and Graphics for Engineering Design. Dennis K. Lieu, Sheryl A. Sorby. Delmar, Cengage Learning, 2ºedição
2016.
AutoCAD Depressa e Bem (2019). João Santos, FCA Editora, ISBN: 978-972-722-720-4

Mapa IV - Herança Cultural

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Herança Cultural

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Cultural Heritage

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 D

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 135

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>
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4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Theresa Becco de Lobo - 30

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Maria Cadarso - 30

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Dotar os estudantes, com apoio em textos fundamentais, de bases teóricas para a interpretação de conceitos-chave
como “cultura”, “identidade”, “memória” e “património cultural”
- Compreender a importância da cultura na construção da identidade cultural de um povo;
- Compreender o dinamismo da cultura visual de acordo com diversos contextos políticos e culturais do século XIX ao
século XXI;
- Conhecer patrimónios culturais (material e imaterial) de influência portuguesa;
- Interpretar patrimónios culturais (material e imaterial) de influência portuguesa;
- Promover a diversidade cultural no desenvolvimento de projetos culturais sustentáveis;
- Entender a importância dos museus e outros espaços culturais e naturais para a herança cultural.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
- Provide students, with the support of fundamental texts, with theoretical bases for the interpretation of key concepts
such as “culture”, “identity”, “memory” and “cultural heritage”;
- Understand the importance of culture in building the cultural identity of a people;
- Understand the dynamism of visual culture according to various political and cultural contexts from the 19th to the
21st century;
- Understand cultural heritage (tangible and intangible) of Portuguese influence;
- Interpret cultural heritage (tangible and intangible) of Portuguese influence;
- Promote cultural diversity in the development of sustainable cultural projects;
- Understand the importance of museums and other cultural and natural spaces in regard to cultural heritage.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceitos: cultura e herança
2. Cultura popular e tradicional
3. Cultura(s) visuais
4. Herança cultural e diversidade cultural
5. Património Cultural Material e imaterial
6. Patrimónios de influência portuguesa
7. Património (s), identidade cultural e design
8. A memória e a identidade como estímulo do design

4.4.5. Syllabus:
1. Concepts: culture and heritage
2. Popular and traditional (folk) culture
3. Visual Culture(s)
4. Cultural heritage and cultural diversity
5. Tangible and Intangible Cultural Heritage
6. Heritage of Portuguese influence
7. Heritage(s), Cultural Identity and Design
8. Memory and identity as a stimulus of design

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os objetivos de aprendizagem permitem o desenvolvimento e a execução dos conteúdos programáticos. A questão da
herança cultural é de vital importância para a construção da identidade cultural de um povo

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The learning objectives allow the development and execution of the syllabus. The issue of cultural heritage is of vital
importance for building the cultural identity of a people.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas dividem-se (1) numa vertente informativa de enquadramento conceptual e metodológico, baseada em
exposições teóricas ou exploração de documentos e recolha de informação; (2) e numa vertente de reflexão e debate
crítico baseada em trabalhos individuais, apresentações de resultados de leituras ou discussões de textos.
Avaliação contínua: um trabalho de investigação e reflexão crítica escrito de 15 páginas
Avaliação complementar: Exame escrito
Avaliação de recurso: Exame escrito
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4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Classes are divided into (1) an informative aspect of conceptual and methodological framing, based on theoretical
expositions or exploration of documents and information gathering; (2) and in a reflection and critical debate based on
individual works, presentation of reading results or discussion of texts.
Continuous assessment: a 15-page written work based on research and critical reflection of the contents. Or a Written
exam for other assessment types.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os processos de ensino e aprendizagem combinam diferentes racionalidades – técnica, prática e crítica, com a
consciência de que a formação é um processo complexo que exige um equilíbrio entre conhecimentos (saber),
capacidades (saber-fazer) e atitudes (saber-ser), sobre teorias e práticas. O docente combinará o método expositivo e
o construtivista com vista à aprendizagem, à capacidade de leitura crítica e à investigação individual por parte dos
alunos, com a certeza de que o discente mais aprende com o que FAZ do que com o que OUVE.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching and learning processes combine different rationalities - technical, practical and critical, with the
awareness that training is a complex process that requires a balance between knowledge (knowledge), skills (know-
how) and attitudes (know-how to be), about theories and practices. The teacher will combine the expository method
and the constructivist method for the learning process, to the ability of critical reading and individual research by the
students, with the certainty that the student learns more from what he does than from what he hears.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Brito, Joaquim Pais de (2006). “Patrimónios e identidades: a difícil construção do presente.” In Patrimónios e
identidades. Ficções contemporâneas. Ed. E. Peralta e M. Anico. Oeiras: Celta Editora.
Correia, Miguel Brito e Lopes, Flávio (2014): Património Cultural. Caleidoscópio.
Ilharco, Fernando, Hanenberg, Peter e Lopes, Marília dos Santos (2018): Património Cultural e Transformação Digital.
Universidade Católica Editora
Martins, Guilherme d’Oliveira (2009): Património, Herança e Memória. Lisboa: Gradiva. Neves, José (coord.) (2010):
Como se faz um Povo. Lisboa: Tinta da China.
Rose, Gillian (2001): Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. Sage Publications.
Rossa, Walter; Ribeiro, Margarida Calafate (orgs.) (2015): Patrimónios de influência portuguesa: modos de olhar.
Imprensa da Universidade de Coimbra.
Semedo, Alice; Teixeira Lopes, J. (2006): Museus, Discursos e representações. Porto: Edições Afrontamento.

Mapa IV - História da Arte e do Design

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 História da Arte e do Design

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 History of Art and Design

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 D

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 135

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>
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4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Domingos Lopes -15

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Sílvia Rala - 30

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Garantir e uniformizar uma formação sólida básica no domínio da História da Arte;
Identificar e reconhecer os testemunhos histórico-artísticos e a sua evolução ao longo do tempo; Estimular a
capacidade crítica sobre o papel cultural e social da História da Arte;
Identificar as tendências e a história do design;
Perceber a importância da História das Artes e do Design na sua atividade profissional de criatividade.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To assure and standardize a basic solid formation in Art History;
To Identify and recognize historical and artistic activities and their evolution over time; To stimulate critical capacity
about the cultural and social role of Art History;
To identify trends and design history;
To realize the importance of the History of Arts and Design in your professional activity of creativity.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
História da Arte
1. Pré-história
Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais.
2. Idade Antiga
Arte da Mesopotâmia, Egito, Grega e Romana.
3. Idade Média (300-1350)
A arte romana e da religião. A arte Celta, Românica e Gótica.
4. Idade Moderna (1350-1850)
Renascentismo, Maneirismo, Barroco e Rococó.
5. Idade Contemporânea (1850–atualidade)
Realismo, impressionismo, simbolismo, expressionismo, cubismo, futurismo, etc.

História do design
1. A história na prática do design contemporâneo
2. O começo do design. A revolução industrial. Design e política. Arts & Crafts. 1850-1900
3. Arte Nova, Private Press, Art Deco 1900-1920
3. Vanguardas. Futurismo. 1900-1920
4. Modernismo: Design como engenharia social e política. Bauhaus. Wpa. Ulm e Suíços. 1920 – 1950
5. Design e cultura de massas: 1920 - 1974
6. Design e Contracultura: 1960 – 2015
7. O Pós-Modernismo no Design Gráfico 1974-2000
8. Design como serviço: 1990-2015

4.4.5. Syllabus:
Art History
1. Prehistory
Paleolithic, Neolithic and Metal Age.
2. Old Age
Art from Mesopotamia, Egypt, Greek and Roman.
3. Average Age (300-1350)
Roman art and religion. Celtic, Romanesque and Gothic art.
4. Modern Age (1350-1850)
Renaissance, Mannerism, Baroque and Rococo.
5. Contemporary Age (1850 – present)
Realism, impressionism, symbolism, expressionism, cubism, futurism, etc.

Design History
1. History in the practice of contemporary design
2. The beginning of design. The industrial revolution. Design and politics. Arts & Crafts. 1850-1900
3. Art Nouveau, Private Press, Art Deco 1900-1920
3. Avant-garde. Futurism. 1900-1920
4. Modernism: Design as social and political engineering. Bauhaus Wpa Ulm and Swiss. 1920 - 1950
5. Design and mass culture: 1920 - 1974
6. Design and Counterculture: 1960 - 2015
7. Postmodernism in Graphic Design 1974-2000
8. Design as a Service: 1990-2015

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
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Tendo em conta a multidisciplinariedade existente no campo das ciências sociais, e em especial no domínio das Artes
Plásticas e do Design, todos os conteúdos programáticos selecionados são expostos e discutidos com os discentes,
recorrendo-se apenas a casos práticos e a exemplos de estudo com credibilidade artística reconhecida
internacionalmente. Os exemplos incluem obras de arte e trabalhos de design, sem se deixar de estabelecer relações
com outras práticas e atividades sociais. Assim, todas as obras apresentadas, surgem sempre de forma comparativa,
de modo a que o discente seja impelido a encontrar e a estabelecer relações que lhe permitam desvendar as técnicas
empregues tanto ao nível material, como formal, sempre tendo em conta a respetiva contextualização das obras nos
seus aspetos sociais.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Assuming the multidisciplinary nature of the social sciences, and in particular the field of Fine Arts and Design, all
selected syllabus is exposed and discussed with students, using only practical cases and examples of study with
internationally recognized artistic credibility. Examples include works of art and design work, while maintaining
relationships with other social practices and activities. Thus, all the works presented always appear in a comparative
way, so that the student is impelled to find and establish relationships that allow him to unveil the techniques
employed at both material and formal levels, always taking into account the respective contextualization of works in
their social aspects.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição, explanação e discussão de conteúdos teóricos; análise de casos de estudo e de exemplos práticos que
permitam demonstrar a aplicação prática dos conteúdos teóricos; Proposição de trabalhos Teórico-Práticos a
desenvolver individualmente e em grupo de trabalho; Análise e discussão pública dos trabalhos teórico-práticos
apresentados.
A Unidade Curricular é de carácter presencial teórico/prático.
A avaliação deverá ser discutida com os discentes, mas propõe-se: O(s) Trabalho(s) Teórico/Prático(s) corresponde(m)
a 60%, e a(s) Prova(s) Escrita (s) a 40% da classificação total.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Oral exposition, explanation and discussion of theoretical contents; Analysis of case studies and practical examples to
demonstrate the practical application of theoretical contents; Proposition of theoretical and practical work to be
developed individually and in a work group; Analysis and public discussion of the theoretical and practical works
presented.
The curricular unit is of presential theoretical / practical character.
The evaluation should be discussed with the students, but it is proposed: The Theoretical / Practical Work (s)
corresponds to 60%, and the Written Test (s) to 40% of the total mark.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Toda a matéria lecionada é suportada pela bibliografia indicada, é explanada detalhadamente sempre com o recurso a
exemplos práticos que são projetados na sala de aula, e postos à discussão com os discentes, de modo a eliminar
duvidas que possam resultar da simples apresentação abstrata de conceitos teóricos. Por forma a garantir a aquisição
de competências e a autonomia futura dos agora discentes no desenvolvimento projetual (num mundo cada vez mais
complexo e multidisciplinar), é elaborado um trabalho de pesquisa bibliográfica.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
All the lectures material is supported by the indicated bibliography, is always explained in detail with the use of
practical examples that are designed in the classroom, and lead to discussion with students, in order to eliminate
doubts that may result from the simple abstract presentation of concepts theorists. In order to ensure the acquisition
of skills and future autonomy of students now in project development (in an increasingly complex and
multidisciplinary world), a work of bibliographic research is prepared.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Drucker, Johanna McVarish, Emily; Graphic Design History (2008). A Critical Guide, Prentice Hall. Janson, H. W. (1986).
History of the Art. (3rd Ed. revised and expanded)
Kirkham, Pat and Susan Weber (2013). History of Design: Decorative Arts and Material Culture, 1400–2000. Bard Center.
Stokstad, Marilyn e Michael W. Cothren (2010). Art History, Volume 2 (4th Edition) 4th Edition. Prentice Hall

Mapa IV - Inclusividade

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Inclusividade

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Inclusiveness

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 D
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4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
135

4.4.1.5. Horas de contacto:
45

4.4.1.6. ECTS:
5

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Nuno Sá Leal - 15

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Francisco Godinho - 15
Roberta Barban - 15

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Compreender os conceitos de Diversidade e Funcionalidade Humana;
- Identificar aspetos relevantes relativos à inclusividade e à qualidade de vida de pessoas com deficiência ou
incpacidade;
- Compreender diversos conceitos de acessibilidade e a sua importância para a criação de ambientes, produtos e
serviços para todos;
- Conhecer a abrangência de produtos de apoio que permitem melhorar a funcionalidade humana e a participação na
sociedade.
- Conhecer boas práticas, nacionais e internacionais, de aplicação dos princípios do Design para todos.
- Conhecer a realidade nacional e enquadramento legal relativamente à acessibilidade dos espaços públicos, edifícios
públicos e habitacionais, transportes, e tecnologias de informação e comunicação.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
- Understand the concepts of Diversity and Human Functionality;
- Identify relevant aspects related to the inclusiveness and quality of life of people with disabilities;
- Understand various concepts of accessibility and its importance for the creation of environments, products and
services for all;
- Know the range of assistive products that allow to improve human functionality and participation in society.
- Know good practices, national and international, applying the principles of Design for all.
- Know the national reality and legal framework regarding the accessibility of public spaces, public and housing
buildings, transport, and information and communication technologies.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Diversidade e Funcionalidade Humana
2. Independência, autonomia, inclusão e Qualidade de Vida.
3. Conceitos de Acessibilidade, Design para Todos e Produto de Apoio.
4 . Inclusividade no ambiente construido e nos transportes
4.1. Legislação portuguesa.
4.2. Estudos de casos.
4.3. Planos municipais de acessibilidade
4.4. Produtos de apoio para a mobilidade pessoal e transporte.
5. Inclusividade em atividades domésticas e da vida diária
5.1. Diretrizes para a inclusão das necessidades de idosos e pessoas com deficiência
5.2. Acessibilidade dos eletrodomésticos
5.3. Produtos de apoio para atividades domésticas
5.4. Produtos domóticos
5.3. Produtos de apoio para cuidados pessoais
6. Inclusividade na comunicação e acesso à informação
6.1. Legislação portuguesa e europeia sobre acessibilidade das TIC
6.2. Produtos de apoio para acesso ao computador e às telecomunicações
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6.3. Produtos de apoio para leitura, escrita e desenho
6.4. Produtos de apoio para comunicação aumentativa e alternativa

4.4.5. Syllabus:
1. Diversity and Human Functionality
2. Independence, autonomy, inclusion and quality of life.
3. Concepts of Accessibility, Design for All and Assistive Product.
4 Inclusiveness in the built environment and transport
4.1. Portuguese legislation.
4.2. Case Studies.
4.3. Municipal accessibility plans.
4.4. Assistive products for personal mobility and transport.
5. Inclusiveness in household activities and in daily life
5.1. Guidelines to address the needs of older persons and persons with disabilities
5.2. Accessibility of appliances.
5.3. Assistive products for household activities.
5.4. Home automation products.
5.3. Assistive products for personal care.
6. Inclusiveness in communication and access to information
6.1. Portuguese and European legislation on ICT accessibility
6.2. Assistive products for computer and telecommunications access.
6.3. Assistive products for reading, writing and drawing.
6.4. Assistive products for augmentative and alternative communication.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O programa proposto desenvolve-se em diversos níveis de análise partindo, de forma lógica, daquelas que são as
orientações gerais ao nível internacional (incluindo as directrizes europeias) e culminando na especificidade
legislativa que Portugal apresenta nesta matéria, havendo, claramente, uma hierarquia de análise.

Os alunos serão encorajados a pensar nas possibilidades de aplicação que o design inclusivo e o design de produtos
de apoio apresenta, despoletando, neles, uma vontade de criação de novos produtos e serviços com valor
acrescentado para o sector empresarial. Na tentativa de atingir este objectivo, a unidade curricular, integrará
exercícios práticos para atestar a sua aplicabilidade.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The proposed program is developed at various levels of analysis, starting logically from those which are the general
guidelines at international level (including the European guidelines) and culminating in the legislative specificity that
Portugal presents in this area, and there is clearly a hierarchy of analyze.

Students will be encouraged to think about the application possibilities that inclusive design and assistive product
design present, triggering in them a desire to create new value-added products and services for the business sector. In
an attempt to achieve this goal, the course unit will integrate practical exercises to attest to its applicability.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Exposição teórica, dos diferentes tópicos em estudo. Realização de trabalhos práticos.

O modo de avaliação é baseado em dois testes teóricos (T1 e T2) e três trabalhos práticos (TP1,TP2 e TP3) ou num
exame final de acordo com o regulamento pedagógico da UTAD.

A classificação final é igual a: 50% (T1+T2)/2 + 50% (TP1 + TP2 + TP3)/3

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Lectures of the different topics under study. Development of practical exercises.

The mode of assessment is based on two theoretical tests (T1+TT2) and development of three practical exercises (TP1,
TP2 and TP3) or a final exam in accordance with the UTAD pedagogical regulation.

The final classification is equal to: 50% (T1+T2)/2 + 50% (TP1 + TP2 + TP3)/3

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia de ensino proposta para a unidade curricular apresenta duas vertentes principais: por um lado
exposições teóricas dos temas referenciados, por outro lado, elaboração de trabalhos práticos, com
acompanhamento, onde se apliquem os conhecimentos obtidos. A avaliação final culminará com a realização de um
teste que abarcará todo o conteúdo programático e permitirá verificar o nível de conhecimento dos alunos.
A metodologia adoptada permitirá aos alunos aprofundar o conhecimento nas diferentes componentes da disciplina.
Através da exposição teórica e das pesquisas efectuadas em bibliografia específica, adquirirão as noções que lhes
permitam aplicar, na prática, os conteúdos leccionados. Haverá também uma forte componente de trabalho no terreno
para incrementar os conhecimentos dos alunos através de situações reais.
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A elaboração dos trabalhos práticos e do teste de avaliação permitirá verificar o nível de conhecimentos adquiridos,
constituindo-se, também, como indicador de avaliação dos objectivos propostos para a unidade curricular.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The proposed teaching methodology for the discipline has two main parts: theoretical, with explanations of the
referenced topics; practical, with development of practical work, where students should apply the obtained knowledge.
The final evaluation will culminate in the completion of a test that will cover the entire syllabus and will check the
knowledge level of students.
The methodology will allow students to deepen their knowledge in all parts of Universal Design. Through a theoretical
and research carried out in specific bibliography, will acquire the notions that allow them to apply in practice the
contents taught. There will also be a strong component of field work to increase student’s knowledge through real life
situations.
The elaboration of practical works and final test will verify the level of knowledge acquired during the course.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
TELES, PAULA [2007], Guia da Acessibilidade e Mobilidade para Todos, Secretariado de Estado Adjunta e de
Reabilitação, Lisboa.

TELES, PAULA [2009], Cidades de Desejo entre Desenhos de Cidades. Boas Práticas de Desenho Urbano e Design
Inclusivo, edição Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade.

SECRETARIADO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, [2005], CEA
Conceito Europeu de Acessibilidade – Manual de Assistência Técnica 2003, in Cadernos SNR n.º 18.

European Accessibility Act - Directive (EU) 2019/882 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on
the accessibility requirements for products and services

CEN/CENELEC [2002]. Guide 6 - Guidelines for standards developers to address the needs of older persons and
persons with disabilities.

Mapa IV - Internet das coisas

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Internet das coisas

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Internet of Things

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 EEC

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 135

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Emanuel Peres - 30

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Raul Santos - 30
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4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta UC tem como objetivo principal a análise dos conceitos e tendências associadas à Internet das Coisas, onde a

tecnologia promove e potencia um conjunto de serviços de valor acrescentado e de suporte à decisão, de forma
transversal, na sociedade. Assim, pretende-se dotar os alunos de competências que lhes permitam, mediante o
contexto físico e os requisitos funcionais e não funcionais, não só compreender os conceitos que as suportam, mas
também identificar, desenvolver e aplicar as tecnologias mais apropriadas para soluções de monitorização, de
atuação, de apoio à decisão e de interação.

 Integrar redes distribuídas de sensores, sistemas de medida e de atuação, de comunicação de dados e de interação
com plataformas de processamento e de armazenamento de dados e ferramentas de gestão e de visualização de
informação, representa a abordagem de ciclo completo que se pretende dar a conhecer aos alunos.

 Serão, também, apresentados exemplos funcionais de soluções para produtos e ambientes.
 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 This UC’s main objective is to analyze concepts and trends associated with the Internet of Things, where technology

promotes and enhances a set of added value and decision support services across society. Thus, it is intended to
provide students with skills that allow them, through the physical context and functional and non-functional
requirements, not only to understand the concepts that support them, but also to identify, develop and apply the most
appropriate technologies for monitoring, actuating, decision support and interaction solutions.

 Integrating distributed sensor networks, measurement and actuation systems, data communication and interaction
systems with data processing and storage platforms and information management and visualization tools, represents
the full-cycle approach that is intended that the students get to know.

 Products and environments functional examples will also be presented.
 

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 A UC está organizada por módulos, devidamente articulados:

 1) Tendências e práticas na Internet das Coisas.
 2) Redes distribuídas de sensores/atuadores para, por exemplo, a monitorização ambiental, a contextualização de

pessoas e de espaços e a interação com indivíduos ou dispositivos. Irão ser abordadas, também, operações de
calibração e de gestão de erros.

 3) Tecnologias de comunicação de dados, nomeadamente redes de sensores sem fios (IEEE 802.11x, IEEE
 802.15.4/ZigBee, GPRS/UMTS, bluetooth e LoRa) e com fios (FieldBus, CAN, RS485 e RS232)

 4) Sistemas embebidos para processamento e armazenamento de dados (Arduino, RaspBerry, Beagle Board, entre
outros). Serão abordadas, também, questões relacionadas com o armazenamento de dados e a utilização de
protocolos M2M, como, por exemplo, o MQTT
5) Sistemas de integração, de disponibilização de dados e de visualização de informação, com forte incidência nos
conceitos de Web of Things (Cloud Computing, Google App Engine, Xively, entre outros)

4.4.5. Syllabus:
 This UC is organized by articulated modules:

 1) Trends and practices in the Internet of Things.
 2) Distributed sensor/actuator networks to, for example, environmental monitoring, contextualization of people and

spaces, and interaction with individuals or devices. Calibration and error management operations will also be
addressed.

 3) Data communication technologies, namely wireless sensor networks (IEEE 802.11x, IEEE 802.15.4 / ZigBee, GPRS /
UMTS, Bluetooth and LoRa) and wired (FieldBus, CAN, RS485 and RS232).

 4) Embedded systems for data processing and storage (Arduino, RaspBerry, Beagle Board, among others). Issues
related to data storage and the use of M2M protocols such as MQTT will also be addressed.

 5) Integration, data availability and information visualization systems, with a strong focus on Web of Things concepts
 (Cloud Computing, Google App Engine, Xively, among others).

 

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos programáticos estão organizados de modo a permitir uma compreensão progressiva e abrangente das

matérias abordadas na UC, contribuindo, assim, para os objetivos definidos.
 Considerando o contexto atual da Internet das Coisas (IoT) e a mudança preconizada, quer para produtos, quer para

ambientes, no que respeita as valências de contextualização, ação e de interação com pessoas e objetos, é imperativo
introduzir e dar suporte aos alunos nas tecnologias associadas a este paradigma. Nesse sentido, pretende-se ter uma
abordagem completa, partindo dos conceitos, passando pelos sensores/atuadores, pela comunicação de dados, pelo
hardware e software que suportam a operação desde tipo de sistemas e terminado na agregação de dados, produção
de informação útil, visualização e interação.

 Isto é conseguido através da apresentação de exemplos, pela conceção e implementação de soluções próprias, o que
enquadra o objetivo de dotar os alunos de uma perspetiva completa acerca da IoT.

 

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The syllabus is organized to allow a progressive and comprehensive understanding of the subjects covered in the

course, thus contributing to the defined objectives.
 Considering the current context of the Internet of Things (IoT) and the foreseen changes - both for products and

environments - regarding contextualization, action and interaction with people and objects, it is imperative to introduce
and support students in technologies associated with this paradigm. In this sense, it is intended to have a complete
approach, starting from the concepts, going through sensors / actuators, data communication, hardware and software
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that support the operation from this type of systems and ending in data aggregation, information production,
visualization and interaction.
This is achieved through the presentation of examples, and the design and implementation of their own solutions,
which frames the objective of providing students with a complete perspective on IoT

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino está estruturada em aulas de tipologia teórico-prática (TP). Serão, numa primeira parte da
aula, apresentados e desenvolvidos os conteúdos programáticos de cada um dos módulos lecionados, enquanto que,
numa segunda parte, pretende-se recorrer a exemplos funcionais e à implementação de soluções desenvolvidas para
casos de estudo a indicar, no sentido de permitir uma melhor perceção das temáticas abordadas e uma maior
interação com as tecnologias envolvidas.
A avaliação de cada um dos módulos será realizada com base na apresentação de trabalhos de revisão de estado da
arte ou estudo de caso de aplicação prática, realizados no decorrer das aulas. A classificação será obtida através da
média aritmética dos trabalhos afetos a cada módulo.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodology is structured in theoretical-practical classes (TP). In the first part of the class, the syllabus
of each of the taught modules will be presented and developed, while in the second part, it is intended to use
functional examples and the implementation of solutions developed for case studies. This will allow a better
understanding of the topics addressed and a greater interaction with the technologies involved.
Each module’s evaluation will be performed based on the presentation of state-of-the-art review work or a practical
application case study, carried out during the classes. The classification will be obtained through the arithmetic mean
of the works assigned to each module.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O objetivo principal da UC centra-se na compreensão abrangente dos conceitos base e dos impactos associados ao
paradigma da Internet das Coisas (IoT). É, também, importante, a análise às tecnologias associadas à IoT, a sua forma
de utilização e a demonstração, através de exemplos práticos, do desenvolvimento baseado neste conjunto de
tecnologias. Por fim, a compreensão das implicações da Big Data e dos conceitos que lhe estão associados, é
considerada essencial para os alunos, nomeadamente no que concerne à interação entre indivíduos, objetos e
ambientes. Assim, a utilização do método expositivo, intercalado com demonstrações e exemplos práticos, permite,
não só, o acesso às diversas matérias de forma eficaz, mas, também, momentos de reflexão e de debate nas aulas,
enquanto grupo, sobre as matérias abordadas.
Através do recurso a exercícios, demonstrações e experimentação nas aulas, procura-se abranger as diferentes
matérias e técnicas associadas à IoT, no contexto da UC. Dado, ainda, que os alunos são incentivados a apresentar o
resultado dos seus trabalhos, é promovida a partilha de conhecimentos entre todos, procurando gerar-se, assim, um
efeito sinérgico de aprendizagem. Por fim, e no sentido de reforçar os conhecimentos adquiridos e fomentar a procura
e o estudo de novas abordagens, são propostos casos de estudo para os alunos realizarem, quer dentro quer fora da
aula, desafiando-os a produzir trabalho que possa ser utilizado em ambiente real

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The UC’s main objective focuses on a comprehensive understanding of the core concepts and impacts associated with
the IoT paradigm. Also important is the analysis of the technologies associated with IoT, their use and the
demonstration, through practical examples, of the development based on this set of technologies. Finally,
understanding the implications of Big Data and the concepts associated with it is considered essential for students,
particularly regarding the interaction between individuals, objects and environments. Thus, the use of the expository
method, interspersed with demonstrations and practical examples, not only allows access to the various subjects
effectively, but also enables moments of reflection and debate in the classes, as a group, on the subjects covered.
Through the use of exercises, demonstrations and experimentation in class, we seek to cover the different subjects
and techniques associated with IoT, in the context of UC. Given that students are encouraged to present the results of
their work, knowledge sharing is promoted among all, thus generating a synergistic learning effect. Finally, to reinforce
acquired knowledge and foster the search and study of new approaches, case studies are proposed for students to
develop, both inside and outside the classroom, challenging them to produce work that can be used in real
environment.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
The Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook. John G. Webster, ISBN-13: 978-0849383472
Data Acquisition Systems: From Fundamentals to Applied Design. Maurizio Di Paolo Emilio. 2013. ISBN-13: 978-
1461442134
Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia. Anthony M. Townsend, ISBN-13: 978-
0393082876
Seeing Cities Through Big Data: Research, Methods and Applications in Urban Informatics. Piyushimita (Vonu)
Thakuriah, ISBN-10: 3319822136 | ISBN-13: 978-3319822136
Raspberry Pi 3 Cookbook for Python Programmers: Unleash the potential of Raspberry Pi 3 with over 100 recipes. Tim
Cox, Dr. Steven Lawrence Fernandes, ISBN-10: 1788629876 | ISBN-13: 978-1788629874
Beginning Sensor Networks with Arduino and Raspberry Pi. Charles Bell, ISBN-10: 1430258241 | ISBN-13: 978-
1430258247
Make: Sensors: A Hands-On Primer for Monitoring the Real World with Arduino and Raspberry. Tero Karvinen, Kimmo
Karvinen, Ville Valtokari, ISBN-10: 1449368107 | ISBN-13: 978-1449368104
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Mapa IV - Análise e Interpretação da Paisagem

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Análise e Interpretação da Paisagem

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Landscape Analysis and Interpretation

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
D/CFP

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
135

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 30 PL - 30

4.4.1.6. ECTS:
5

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Leonardo Moreira -30

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Diogo Riobom - 30

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Introduzir a linguagem básica da Paisagem; Introduzir às temáticas do Planeamento e do Projeto de Paisagem;
Desenvolver aptidões de análise e interpretação da Paisagem, especificamente das componentes físicas associadas
ao Relevo; Desenvolver a capacidade de decompor a paisagem em sistemas; Produzir um trabalho prático de Análise
e Síntese Cartográfica da Paisagem e Macrozonamento.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Introducing the basic language of landscape; Introducing the themes of Planning and Landscape Design; To develop
landscape analysis and interpretation skills, specifically the physical components associated with the Landform; To
develop the ability to decompose the landscape into systems; Producing a practical work of Cartographic Analysis and
Synthesis of Landscape and Macro-zoning.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Revisão dos conceitos fundamentais Natureza, Ambiente, Ecologia, Ecossistema, especialmente focada na evolução
do conceito de Paisagem; Os componentes, fatores, sistemas e processos da paisagem: o relevo e o microclima; o
sistema hidrológico e a hidrografia; a biodiversidade, a vegetação, suas funções, sua sucessão natural e os modelos
de organização espacial com a vegetação; análise, avaliação e interpretação da paisagem (princípios e regras de
organização espacial, uso e aptidão, modelos de ocupação); análise percetual da bacia visual; a ação do tempo, do
clima e implicações microclimáticas. Os valores culturais e naturais. A identidade e caráter da paisagem e o espírito
do lugar.

4.4.5. Syllabus:
Review of the fundamental concepts Nature, Environment, Ecology, Ecosystem, especially focused on the evolution of
the concept of Landscape; Landscape components, factors, systems and processes: relief and microclimate; the
hydrological system and hydrography; biodiversity, vegetation (its functions, its natural succession and models of
spatial organization with vegetation); landscape analysis, evaluation and interpretation (principles and rules of spatial
organization, land use and capacity, occupation models); perceptual analysis of the viewshed; the action of weather,
climate and microclimatic implications. Cultural and natural values. The identity and character of the landscape and the
genius loci.
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4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Análise e interpretação da paisagem como alicerce do desenvolvimento das capacidades de pensamento no design da
paisagem e do espaço exterior. Aquisição dos conhecimentos fundamentais para a elaboração de trabalhos de análise
e síntese da paisagem, numa perspetiva de ordenamento e design da paisagem e sensibilização para a sua implicação
para os projetos a média e grande escala. São inseridos os conceitos e metodologias que permitem ao aluno a
interpretação expedita da paisagem e a compreensão das dimensões e componentes da paisagem, relacionando as
características biofísicas, sociais, culturais e económicas.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Landscape analysis and interpretation as the foundation of the thinking skills in landscape and open space design.
Acquirement of the fundamental knowledge for performing landscape analysis and synthesis in landscape planning
and design and the awareness of its implication for medium and large scale projects. The concepts and methodologies
that allow the student to accomplish expedite interpretation of the landscape and the understanding of its dimensions
and components, relating its biophysical, social, cultural and economic characteristics

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
É promovida a prática do debate sobre conceitos e temas na vertente teórico-prática da disciplina, sendo que o
modelo seguido nas aulas de atelier é o estúdio de projeto focado no trabalho prático de análise, síntese paisagística e
macrozonamento a média escala, o que pressupõe uma aprendizagem ativa, de participação, pesquisa e procura do
conhecimento. A avaliação é dividida em avaliação do Processo (50%) e avaliação do Produto (50%). O processo é
avaliado em dois momentos ao longo do período letivo, através de teste escrito e desenhado; A avaliação do produto
consiste na entrega de um Portfólio final.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Debating on concepts and themes during the theoretical-practical lessons, working in a design studio model during
the practical classes, which are focused in the analysis, landscape synthesis and medium-scale macro-zoning. Active
learning, participation, research and knowledge seeking are part of the requirements. The evaluation is divided into
Process assessment (50%) and Product assessment (50%). The process is assessed through written and designed
tests; The product assessment consists of the delivery of a final portfolio.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Nas aulas teórico-práticas são introduzidos os conceitos teóricos e a maior parte da matéria científica e técnica da
disciplina, e discutidos os conceitos a aplicar no caso de estudo a desenvolver nas aulas de atelier. Nas práticas de
atelier são desenvolvidos os trabalhos de análise e síntese cartográfica sobre uma determinada unidade territorial a
média escala, com oportunidade para articular os conceitos importantes do ordenamento da paisagem (que domina na
grande escala) e do programa e zonamento com vista ao design da paisagem (que domina na escala do lugar).

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Theoretical-practical classes introduce the theoretical concepts and most of the scientific and technical subject matter,
and discuss the concepts to be applied in the design studio. In the studio practices an assignment of a cartographic
analysis and synthesis is carried out on a given landscape unit at medium scale, with the opportunity to articulate the
important concepts of landscape planning (mainly on a large scale) and of the program and zoning for landscape
design (mainly on the scale of the place).

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bell, S. (2019). Elements of Visual Design in the Landscape. 3d edition. Routledge.
Fadigas, L. (2011). Fundamentos Ambientais do Ordenamento do Território e da Paisagem. Edições Sílabo. Lyall, S.
(1998). Desiqninq the New Landscape. Thames & Hudson
Magalhães, M. R. (2001). A Arquitectura Paisagista: Morfologia e Complexidade. Editorial Estampa. Moura, R. M. (2011).
Bases Gerais para Projectar com a Paisagem. UTAD
Reid, G. W. (1987). Landscape Graphincs – From Concept Sketch to Presentation Rendering. Architectural Press.
Ribeiro, O. (1998) Portugal: O Mediterrâneo e o Atlântico. (Reimpressão). Livraria Sá da Costa Editora.
Simons, J.O. and Starke, B. (2006). Landscape Architecture - A Manual of Land Planning and Design. McGraw-Hill
Professional Publishing

Mapa IV - Marketing

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Marketing

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Marketing

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 D/G
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4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
135

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 45

4.4.1.6. ECTS:
5

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Mário Teixeira - 30

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Carla Rendeiro - 15

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Obter uma visão geral do marketing e da sua importância no mundo atual;
2. Tomar consciência da importância do meio envolvente das organizações e da necessidade de acompanhamento
contínuo da evolução dos mercados, ficando a conhecer as principais técnicas de análise dos mercados;
3. Compreender as principais decisões estratégicas de marketing e a sua importância para assegurar uma coerência
global das decisões operacionais de marketing;
4. Conhecer as principais variáveis operacionais de marketing – o composto de marketing (marketing-mix);
5. Realçar, de forma sintética, as especificidades de vários domínios de marketing;
6. Desenvolver competências para a elaboração de um plano de marketing.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. Sensitize students to the importance of marketing in organizations;
2. To become aware of the importance of the organizations environment and the need for market evolution continuous
monitoring, knowing the main techniques of market analysis;
3. Understand key strategic marketing decisions and their importance to ensure overall consistency of marketing
operational decisions;
4. Know the main operational variables of marketing - the marketing-mix;
5. Synthesize the specificities of various marketing domains;
6. Develop skills to write a marketing plan.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução ao conceito de marketing
2. Análise dos mercados
2.1. Marketing intelligence
2.2. Análise de clientes e consumidores
2.3. Avaliação competitiva
2.4. Estudos de mercado
3. Marketing estratégico
3.1. Objetivos e estratégias de marketing
3.2. Segmentação e seleção dos mercados alvo
3.3. Fontes de mercado, posicionamento e diferenciação
4. O composto de marketing
4.1. Produto
4.2. Preço
4.3. Distribuição
4.4. Promoção/Comunicação
5. Especificidades no marketing

4.4.5. Syllabus:
1. Introduction to the concept of marketing
2. Market analysis
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2.1. Marketing intelligence
2.2. Customer and consumer analysis
2.3. Competitive evaluation
2.4. Market studies
3. Strategic Marketing
3.1. Marketing Objectives and Strategies
3.2. Segmentation and selection of target markets
3.3. Market sources, Positioning and Differentiation
4. The marketing-mix
4.1. Product
4.2. Price
4.3. Distribution
4.4. Promotion / Communication
5. Marketing Specifics

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A clarificação dos conceitos base de marketing permitirá sensibilizar os alunos para a importância do marketing nas
organizações.
O aprofundamento teórico dos três eixos do marketing (análise de mercados e envolvente, estratégias de marketing e
marketing-mix), bem como das especificidades de algumas áreas do marketing (e-marketing, territorial e serviços),
complementado com exemplos práticos e com a análise de diversos estudos de caso, fornecerá aos alunos o quadro
conceptual que lhes permitirá compreender a aplicação prática dos conceitos de marketing de forma integrada.
Para poderem desenvolver competências para a elaboração de um plano de marketing, os alunos necessitam de deter
um quadro conceptual que os oriente nesse processo, os quais serão cobertos pelos diversos pontos dos conteúdos
programáticos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The clarification of marketing basic concepts will sensitize students to its importance in organizations.
The theoretical study of the three axes of marketing (market analysis, marketing strategies and marketing mix), as well
as some specific areas of marketing (e-marketing, territorial and services), supplemented with practical examples and
the analysis of several case studies, will provide students with the conceptual framework that will enable them to
understand the marketing practical application in an integrated manner.
In order to develop skills to analyze and to write a marketing plan, students need a conceptual framework that guide
them in this process, which will be covered by the various points of the syllabus

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular será lecionada com recurso à metodologia pedagógica de aprendizagem por projeto. Assim, os
alunos elaborarão, em grupo, um plano de marketing sobre empresa, produto, serviço, marca ou território específico.
As aulas terão uma fase expositiva para apresentação de conceitos teóricos (com recurso à projeção multimédia de
slides) e que será acompanhada por um conjunto de exemplos e casos práticos demonstrativos.
As aulas terão ainda uma forte componente teórico-prática, onde os alunos prepararão estudos de caso para análise
de aplicações dos conceitos teóricos apreendidos e procurarão ainda aplicar esses conceitos à elaboração dos seus
planos de marketing, com o apoio personalizado do docente que assumirá a função de tutor/consultor desse projeto
que os alunos terão a responsabilidade de desenvolver.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The course will be taught using the methodology of learning by project. Students will prepare a marketing case study
about an company, product, service or specific brand.
Classes will use the lecture method for presentation of theoretical concepts (using the multimedia slide projection) and
will be accompanied by a set of examples and case studies.
Classes will still have a strong practical component where students prepare a set of case studies to analyze
applications of theoretical concepts learned and also seek to apply these concepts to the development of a marketing
plan that students will have the responsibility to develop, with personalized support of teachers.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O método pedagógico de aprendizagem por projeto, com a elaboração de um plano de marketing, complementado
com o método do estudo de caso, permitirá que os alunos se apercebam da aplicação prática dos conceitos de
marketing e, simultaneamente, que desenvolvam competências para a elaboração de um plano de marketing.
O trabalho e a aprendizagem em grupo são também valorizados, permitindo a construção coletiva e a troca de
conhecimentos e de percepções e promovendo diversos atributos essenciais para a vida profissional e empresarial
dos alunos, como a capacidade de ouvir e respeitar os outros, distribuir e planear tarefas, aprender a argumentar e a
incorporar no pensamento comum as opiniões de pessoas com ideias diferentes.
O método expositivo (com envolvimento e participação dos alunos na discussão das matérias lecionadas) contribui
para a transmissão inicial de conhecimentos básicos de marketing e permitirá sensibilizar os alunos para a
importância do marketing nas organizações e levá-los a compreender o quadro conceptual com os conhecimentos
básicos de marketing.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The methodology of learning by project, with the development of a marketing plan, supplemented with case study
method, will allow students to realize the practical application of marketing concepts and simultaneously developing
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skills to prepare a marketing plan.
The workgroup learning is also valued, allowing the joint construction and sharing of knowledge and perceptions and
promoting several important attributes for professional’s life of students, as the ability to listen and respect others,
plan and distribute tasks, learn to argue and to incorporate in the common mind the opinions of people with different
ideas.
The lecture method (with the involvement and participation of students) contributes to the initial transmission of
marketing basic knowledge and will sensitize students to the importance of marketing in organizations and get them to
understand the conceptual framework with marketing basic knowledge.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
KOTLER, P. & KELLER, D. (2012). Marketing Management, Prentice-Hall International, London, 14th Edition
LENDREVIE, J. et al. (2015). MERCATOR da Língua Portuguesa - Teoria e prática do marketing, Publicações Dom
Quixote, Lisboa, 16ª Edição (Texto base para apoio às aulas)
BRITO, C. M. & LENCASTRE, P. (2014). Novos horizontes do marketing, Publicações Dom Quixote, Lisboa
DIONÍSIO, P. et al. (2009). B-Mercator, Publicações Dom Quixote, Lisboa
Artigos de revistas científicas – in http://www.b-on.pt

Mapa IV - Materiais - Outros

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Materiais - Outros

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Materials - Others

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 EC

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 135

4.4.1.5. Horas de contacto:
 TP - 45

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Nuno Cristelo - 30

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Ana Briga de Sá - 15

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Pretende-se nesta UC introduzir uma vasta gama de materiais, caracterizando as suas potencialidades, mas também

as suas limitações, e focando igualmente os respetivos processos produtivos. Os materiais abordados constituem
opções válidas para o fabrico de diferentes tipos de produto, tendo em conta a necessidade de ajustar as suas
propriedades intrínsecas às especificidades de cada aplicação. Trata-se da primeira UC no programa totalmente de
cariz tecnológico, abordando essencialmente aspetos relacionados com a caracterização mecânica e física, incluindo
a resposta a diferentes tipos de solicitação, sejam estas de cariz mecânico (resistência e deformação) ou físico
(durabilidade), bem como os ensaios mais indicados para avaliar cada situação. É dada especial importância a novos
materiais, de menor pegada ecológica, pelo que se aborda ainda a avaliação do respetivo desempenho ambiental.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
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The aim of this module is to introduce a large spectrum of materials, highlighting and characterizing their potential, but
also their limitations, and focusing equally on their respective manufacture process. The materials covered are valid
options for different types of product, considering the need to adjust their intrinsic properties to the specificity of each
application. It is the first module entirely covering technological related subjects, essentially approaching mechanical
and physical properties, including the material’s response to several types of solicitation, either mechanical (strength
and deformation) or physical (durability), as well as the most adequate tests for each situation. Special importance is
given to new materials, with lower ecological footprint, hence the evaluation of environmental performance is also
addressed.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Origem e caracterização dos materiais (metálicos; ligantes; poliméricos; cerâmicos; compósitos; naturais;
alternativos)
2. Propriedades físicas (densidade, porosidade, absorção, permeabilidade, condutibilidade térmica, isolamento
acústico; dilatação térmica)
3. Comportamento mecânico (principais ensaios; propriedades mecânicas essenciais; cálculo de forças, tensões,
deslocamentos e deformações)
4. Durabilidade (principais ensaios; limites de aceitação)
5. Análise de sustentabilidade (principais bases de dados; cálculo da pegada de carbono; análise de ciclo de vida)

4.4.5. Syllabus:
1. Origin and characterisation of materials (metals, binders, polymers, ceramics, composites, naturals, alternatives)
2. Physical properties (density, porosity, absorption, permeability, thermal conductivity, acoustic barriers, thermal
dilation)
3. Mechanical behaviour (main tests, essential mechanical properties, computation of forces, stresses, displacements
and strains)
4. Durability (main tests, threshold values)
5. Sustainability assessment (main databases, computation of the carbon footprint, life cycle assessment)

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos da UC dado que o programa foi concebido de
forma a permitir, de forma sustentada, a aquisição dos conhecimentos fundamentais à utilização dos materiais no
design e execução de produtos vários, nomeadamente ao nível da sua origem, caracterização e possíveis aplicações,
incluindo mesmo o dimensionamento estrutural do objeto. Assim, o objetivo associado ao comportamento mecânico é
suportado pelos conteúdos 1, 2 e 3; o objetivo associado à caracterização física é suportado pelos conteúdos 1, 2 e 4;
e o objetivo relacionado com a vertente ambiental de cada material é suportado pelos conteúdos 1 e 5.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is in coherence with the UC’s intended learning outcomes since the subjects’ list was designed to allow,
in a sustained way, the transmission of knowledge fundamental to the correct use of each material in the design and
production of several products, namely in terms of their origin , characterization and possible applications, including
even the structural design of the object. Therefore, the aim associated with the mechanical behavior is supported by
topics 1, 2 and 3.; the aim associated with the physical characterization is supported by the topics 1, 2 and 4; and the
aim associated with the environmental aspect is supported by topics 1 and 5.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino será baseada nos seguintes aspetos:

- Apresentação e discussão prévia de toda a matéria, em aulas de cariz essencialmente teórico, incluindo exemplos.
- Nas aulas subsequentes são propostas e analisadas pelo aluno (com supervisão) situações concretas relativas à
matéria teórica.
- Os alunos são convidados a assistir a situações concretas que possam decorrer nos laboratórios, desde que
relacionados com as matérias lecionadas.
- Finalmente, são convidados alguns técnicos de reconhecida capacidade na área para palestras abertas à
comunidade e onde é incentivada a troca de ideias.

A avaliação é contínua e, com base no regulamento em vigor, inclui testes escritos; trabalhos práticos e projetos,
individuais ou de grupo, que poderão ser defendidos oralmente; e relatórios. A caracterização detalhada do processo
de avaliação será tornada pública aquando da disponibilização no SIDE.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodology will be based on the following:

- Subjects are presented and discussed in essentially theoretical Lectures, including examples.
- Specific situations will be presented and analyzed by the student in the following lectures (with supervision).
- The students are invited to observe specific situations, research related, occurring in the labs, assuming that these
are connected with the subjects presented.
- Experts, with recognized expertise in the field, will present keynote lectures, where discussion is welcome.

Assessment will be regular and, based on the existing regulations, will include written tests; coursework and project,
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individual or as a group, that might be orally presented; as well as reports. The detailed description of the assessment
procedure will be presented when the general information is online (SIDE).

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

As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que:

- A apresentação de casos práticos, a resolução de exercícios nas aulas (pelos alunos) e o contacto com os
laboratórios, associada à explanação geral do programa, potencia a transmissão de conhecimento pretendida.
- A realização de trabalhos práticos irá desenvolver no aluno a necessidade de dominar a matéria e, de forma geral,
tomar contacto com a área dos materiais, seus defeitos e virtudes, e maiores e menores potenciais de aplicação.
- O constante contacto com a investigação desenvolvida nos laboratórios de apoio irá permitir um contacto íntimo e
direto com vários materiais, facilitando a visualização do efeito destes no produto final, a vários níveis (visual, textura,
tato, cheiro, cor, etc), bem como a perceção mais correta de todo o processo, desde a escolha do material em bruto até
à sua transformação final.
- O contacto com especialistas de renome em várias áreas dos materiais permitirá alargar a “biblioteca mental” dos
alunos e ouvir, sem filtros, quais as grandes tendências, expectativas, vantagens e limitações de materiais ainda em
fase de desenvolvimento.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodologies and in coherence with the intended learning outcomes since:

- The presentation of live-scale situations, the analysis and solving of problems in the classes (by the students, with
supervision), and the contact with the labs, associated with the overall explanation of the program, potentiates the
transmission of knowledge that is intended.
- The execution of courseworks will develop in the student the need to truly know the subject contents and, in general,
engage with the materials field, their strong and weak points, and their higher and lower application potentials.
- The constant contact with the research developed in the labs will allow a close and direct contact with several
materials, facilitating the visualization of their effect on the final product, at different levels (visual, texture, touch,
smell, color, etc), as well as a more adequate perception of the full process, from the choosing of the raw material up to
its final transformation.
- The contact with well-known specialists in several areas will allow a further ‘enlightening’ of the students, as well as
to listen the direct word, without ‘filters’, about the ultimate trends, expectations, advantages and limitations of several
materials still in a developing stage.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
M. Clara Gonçalves e Fernanda Margarido, “Ciência e Engenharia de Materiais de Construção”, Instituto Superior
Técnico, Coleção Ensino da Ciência e da Tecnologia, 2012.
M. Ashby and K. Johnson, "Materials and Design", Butterwort Ed (2002)
W. F. Smith, “Princípios de Ciência e Engenharia dos Materiais”, McGraw-Hill, 1998. M. Ashby, “Materials and the
Environment”, Elsevier, 2009

Mapa IV - Metodologia Projetual em Design

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Metodologia Projetual em Design

 

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Design Methodology

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 D

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 135

4.4.1.5. Horas de contacto:
 T - 45

4.4.1.6. ECTS:
 5
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4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Maria João Melo

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Perceber o que significa “metodologia”.

 Como perceber a ligação com as diversas áreas do saber. As ferramentas de trabalho em metodologia.
 Perceber o “pensamento em design”

 Como elaborar uma metodologia de trabalho e de investigação.
 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Understand what "methodology" means.

 How to understand the connection with the various areas of knowledge. The work tools in methodology.
 Understand “design thinking”

 How to elaborate a work and research methodology.
 

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 Perceber a relação da disciplina design com o mundo global. Entender que a metodologia utilizada noutras disciplinas,

não são iguais às que se utilizam em design, mas os princípios muitas vezes são os mesmos. Perceber a ajuda de
ferramentas metodológicas. Saber concretizar pontes com outras áreas do saber, aproveitando os conhecimentos
adquiridos sabendo utilizá-los na metodologia projetual em design. O pensamento em design tem nesta disciplina uma
ponderação forte.

4.4.5. Syllabus:
 Understand the relationship of design discipline with the global world. Understand that the methodology used in other

disciplines are not the same as those used in design, but the principles are often the same. Understand the help of
methodological tools. Knowing how to build bridges with other areas of knowledge, taking advantage of the knowledge
acquired and knowing how to use them in the design methodology in design. Design thinking has a strong weight in
this discipline.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 A criação e desenvolvimento de novos objetos ou simplesmente o seu redesign carece sempre de uma programação o

mais exata e correta possivel dirigindo-se aos objetivos pré-definidos. Os conteúdos aqui apresentados destinam-se a
orientar o aluno neste mesmo sentido.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 Creating and developing new objects or simply redesigning them always lacks the most accurate and correct

programming possible to meet the predefined goals. The contents presented here are intended to guide the student in
this same sense.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Aula teórica com estudos de caso. Exercícios de utilização de um método projetual. Avaliação efetuada em dois

momentos ao longo do período letivo, sendo a sua ponderação de 40% cada. A presença á obrigatória valendo 20%.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
 Theoretical class with case studies. Exercises of using a design method. Assessment made at two times throughout

the term, with a weighting of 40% each. Attendance is required at 20%.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 A prática do design exige a compreensão dos princípios da estética, de forma a sempre que possivel enquadrar os

objetos projetados nas proporções áureas.
 A prática do design obriga a uma observação constante de tudo o que rodeia o designer pelo que a capacidade de

enquadrar as mesmas em formas atrativas é a base para poder projetar objetos que provoquem emoções no
observador

 

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
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The practice of design requires an understanding of the principles of aesthetics, so that whenever possible frame the
projected objects in the golden proportions.
The practice of design requires a constant observation of everything that surrounds the designer so the ability to
frame them into attractive shapes is the basis for designing objects that provoke emotions in the viewer.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Esquivel, L.C.V. (2014), “Design Methodology: Theoretical Fundamentals.” Bloomington (IN): Palibrio.
Lockwood, T. (2018), “Design Thinking: Integrating Innovation, Costumer Expirience, and Brand Value”. New York:
Allworth Press.
Cross, N. (2019),” Deign Thinking”. London: Bloomsbury Visual Arts.
Loseke, D. (2012, 2016), “Methodological Thinking, 2nd ed".. Thousand Oaks (US): SAGE Publications

Mapa IV - Modelação

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Modelação

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Modeling

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 D/EI

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 135

4.4.1.5. Horas de contacto:
 TP - 60

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Rute Bastardo - 30

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Sara Estevão - 30

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A UC tem como objectivo geral difundir os conceitos básicos da tecnologia da modelação, explorando as ferramentas

de modelação, o espaço tridimensional e a sua relação com o meio. Pretende-se esclarecer os estudantes da relação
de interdependência de estruturação tridimensional e desenho, de luz e volume, de corpo e espaço, na criação de
peças modeladas.

 Outros objectivos serão:
 - Aperfeiçoamento da acuidade visual e capacidades analíticas/sintéticas do volume, do espaço e da escala;

 - Consciencialização sensorial das formas no espaço tridimensional;
 - Experimentação dos princípios gerais de composição;

 - Experimentação dos processos de modelação;
 - Reflexões e análises críticas sobre os universos da Modelação;

 - Competência de inovação;
 - Reconhecer os processos de modelação;

 - Aprofundar conhecimentos sobre a estruturação de volumes e sua relação espacial;
 - Exploração de uma linguagem própria;

 - Reflexão entre espaço positivo e negativo, forma e molde, modelo e reprodução;
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4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This UC’s main objective is to disseminate the basic concepts of modeling technology, exploring modeling tools,
three-dimensional space and their relationship with the environment. The aim is to clarify the students of the
interdependence relationship of three-dimensional structuring and drawing, of light and volume, of body and space, in
the creation of modeled pieces.
Other objectives will be:
- Improvement of visual acuity and analytical / synthetic capabilities of volume, space and scale;
- Sensorial awareness of shapes in three-dimensional space;
- Experimentation of the general principles of composition;
- Experimentation of modeling processes;
- Reflections and critical analysis on the universes of modeling;
- Competence of innovation;
- Recognize the modeling processes;
- Deepen knowledge about the structuring of volumes and their spatial relationship;
- Exploration of a proper language;
- Reflection between positive and negative space, shape and mold, model and reproduction;

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1) Princípios fundamentais da Modelação:
1.1 Volume, Espaço e Escala;
1.2 Relações internas/externas e interligação de volumes;
1.3 Relações entre Espaço positivo e negativo, forma e molde, modelo e reprodução;
1.4 Processos de modelação e moldagem;
1.5 Ferramentas de modelação;
2) Métodos construtivos das práticas da modelação (Manipulação, Transformação e Estruturação)
3) Técnicas e matérias do fazer da modelação
4) Relação da modelação com o desenho, com a luz, com o tempo e o corpo.

4.4.5. Syllabus:
1) Fundamentals of Modeling:
1.1 Volume, Space and Scale;
1.2 Internal / External Relations and Volume Interconnection;
1.3 Relationship between positive and negative space, form and mold, model and reproduction;
1.4 Modeling and molding processes;
1.5 Modeling tools;
2) Constructive methods of modeling practices (Manipulation, Transformation and Structuring)
3) Modeling Techniques and Matters
4) Relationship of modeling with drawing, light, time and body.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos dado que o conhecimento dos princípios teóricos
permitirá relacionar o aluno com o fazer ligado aos processos de modelação dotando os alunos de capacidades
técnicas e estéticas para a criação de produtos. A componente mais prática do programa promove um conjunto de
propostas que relaciona o estudante com o fazer ligado aos processos de modelação, desde a preparação da matéria,
à organização das estruturas necessárias, à execução dos esboços, bem como, controlo das volumetrias às escalas
determinadas, seu refinamento e acabamento final. A procura e consciencialização de um registo próprio nos
processos de modelação, uma linguagem individual, será o resultado último desta UC.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is consistent with the objectives since the knowledge of theoretical principles will allow the student to
relate the doing connected to modeling processes providing students with technical and aesthetic skills to create
products. The most practical component of the program promotes a set of proposals that relate the student to what is
connected to the modeling processes, from the preparation of the subject, the organization of the necessary
structures, the execution of the sketches, as well as the control of the volumes at the determined scales, its refinement
and final finish. The search and awareness of a proper register in modeling processes, an individual language, will be
the ultimate result of this course.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino está estruturada em aulas de tipologia teórico-prática (TP). Será dado aos alunos os
Princípios fundamentais da Modelação com os conceitos básicos e mais gerais de modo a dotar o aluno noções de
volume, espaço e escala, relações internas/externas, interligação de volumes, relações entre espaço positivo e
negativo, forma e molde, modelo e reprodução, processos de modelação e moldagem e as suas ferramentas. Para
melhor entendimento destes conceitos, paralelamente à explicação dos mesmo, esta UC promove um conjunto de
propostas e demostrações que permita ao aluno experimentar e explorar os conceitos de modo prático.
A avaliação deverá ser discutida com os discentes, mas propõe-se:
3 trabalhos práticos (TP) com seguinte fórmula de avaliação: TP1 (30%) + TP2 (30%) + TP3 (40%) =100%

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
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The teaching methodology is structured in theoretical-practical classes (TP). Students will be given the Fundamentals
of Modeling with basic and more general concepts in order to provide the student with notions of volume, space and
scale, internal / external relations, interconnection of volumes, relationships between positive and negative space,
shape and mold, modeling and reproduction, modeling and shaping processes and their tools. To better understand
these concepts, in parallel with their explanation, this course promotes a set of proposals and demonstrations that
allow the student to experiment and explore the concepts in a practical way. The evaluation should be discussed with
the students, but it is proposed: 3 practical assignments (TP) with the following evaluation formula: TP1 (30%) + TP2
(30%) + TP3 (40%) = 100%

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A gestão do programa é efectuada mediante um conjunto de exercícios teórico-práticos que visam a cobertura dos
Conteúdos acima definidos, tendo como objectivo o desenvolvimento das capacidades que são enumeradas no ponto
referente a Objectivos.
Este conjunto de exercícios são a base de toda a estratégia pedagógica, uma vez que é em torno de cada um deles que
são mobilizadas todas as outras acções, nomeadamente:
1) Apresentação de cada exercício, onde numa primeira fase serão desenvolvidos aspectos plásticos, técnicos e
estáticos e, numa segunda fase, se promove-se a análise e a crítica;
2) Discussão individual ou colectiva dos ante-projectos dos alunos para cada exercício;
3) Discussão individual ou colectiva, centrada nas diversas fases de execução do exercício;
4) Momento colectivo de reflexão e análise critica do conjunto de resultados obtidos no final de cada exercício. Os
alunos serão acompanhados em todas as sessões pelo docente e terão oportunidade de recorrer ao espaço e
equipamento fora destas sessões com a supervisão do técnico e/ou docente, quando solicitado.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Program management is carried out through a set of theoretical and practical exercises aimed at covering the contents
defined above, with the objective of developing the capacities that are listed in the Objectives section. This set of
exercises is the basis of the whole pedagogical strategy, since it is around each of them that all other actions are
mobilized, namely:
1) Presentation of each exercise, where in a first phase aesthetics, technical and static aspects will be developed and,
in a second phase, analysis and criticism will be promoted;
2) Individual or collective discussion of students' preliminary projects for each exercise;
3) Individual or collective discussion, focused on the various phases of the exercise;
4) Collective moment of reflection and critical analysis of the set of results obtained at the end of each exercise.
Students will be accompanied at all sessions by the teacher and will have the opportunity to use the space and
equipment outside these sessions under the supervision of the coach and / or teacher when requested.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Clérin Philippe; La sculpture. ISBN: 2-04-021806-8
Collins Judith; Sculpture today. ISBN: 978-0-7148-4314-8
Hughes Anthony 340; Sculpture and its reproductions. ISBN: 18-61890-02-8
Krauss Rosalind E.; Passages in Modern Sculpture. ISBN: 0-262-61033-7
Mills John W.; Encyclopedia of sculpture techniques. ISBN: 0-7134-8930-8
Paris Ministère de la Culture et de la Communication; La^sculpture
Percy H. M.; New materials in sculpture
Tucker William; The Language of sculpture. ISBN: 0-500-27104-6
Rich Jack C.; The materials and methods of sculpture. ISBN: 0-486-25742-8
AA.VV. ; Procedimientos y materiales en la obra escultórica,, Aka, 2009. ISBN: 978-84-460-1805-6
AA.VV. ; Aplicação de materiais de última geração à fundição escultórica com a utilização de molde químico. Emprego
de Poliestireno Expandido como molde gaseificável, FBAUL, 2008
Toft, A.; Modelling and Sculpture: a guide to traditional methods, Dover Publications, 2004. ISBN: 0-486-43511-3

Mapa IV - Principios do Design de Interiores

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Principios do Design de Interiores

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Interior Design Principles

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 D

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 135
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4.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 60

4.4.1.6. ECTS:
5

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Cristina Santos

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer os princípios básicos da composição. Entender a sua aplicação ao design de interiores. Preparar o
estudante para a integração dos princípios do design de interiores no contexto de projeto, em articulação com outras
UC.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To know the basic principles of composition. To understand its use to the interior’s design. Preparing the student to
the integration of interior design principles in a project context

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Composição e decomposição do design. Princípios gerais da composição da ordem, da diversidade, da harmonia e do
belo; Princípios aplicados ao design de interiores, tais como: equilíbrio, proporção, forma, (as)simetria, escala, ritmo,
padrão, cor, luz, foco, estilo, função).

4.4.5. Syllabus:
Composition and decomposition of a design. General principles of the composition such as order, diversity, harmony
and beauty; Principles applied to interior design, such as: balance, proportion, shape, symmetry, scale, rhythm,
pattern, color, light, focus, style, function).

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A decomposição da forma e da função de um espaço permite ao estudante entender os princípios de modo
independente e efetuar o exercício de síntese aquando do ato de compor o espaço interior.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The decomposition of form and function of a space allows the student to understand the principles independently and
to perform the act of synthesis when composing an interior space.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica. Discussão plenária. Exploração de temas em grupo com apresentação. A informação final é obtida
através da avaliação de testes escritos (60%) e entrega de portfólio (40%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical presentations. Plenary discussions. Exploration of themes in working group context with presentation.
Final information is obtained through written test assessment (60%) and portfolio delivery (40%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A componente teórica dos princípios do design de interiores é explorada no contexto de aulas expositivas e
discussões gerais. A componente prática é desenvolvida em sessões de trabalho de grupo.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The theoretical component is explored in the context of lectures and general discussions. The practical component is
developed in group work sessions.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Ching, F.D.K., Binggeli, C. (2004) Interior Design Illustrated: Wiley. Gibbs, J. (2010), Interior Design. London: Laurence
King Publishing.
Mitton , M. (2016) Residential Interior Design: A Guide to Planning Spaces. John Wiley & Sons. Slotkis, S. (2017)
Foundations of Interior Design: Studio Instant Access. Fairchild Books
Tangaz, T. (2006) Interior Design Course: Principles, Practices, and Techniques for the Aspiring Designer. B.E.S.
Publishing.

Mapa IV - Gestão das Organizações

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Gestão das Organizações

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Management in Organizations

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 G

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 135

4.4.1.5. Horas de contacto:
 TP - 45

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Carlos Rui Taveira Madeira - 45

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 O objetivo principal desta unidade curricular é fornecer aos alunos um ponto de partida coerente e uma base sólida de

conhecimento para que os mesmos possam aproveitar ao máximo as disciplinas mais especializadas dos anos
posteriores desta licenciatura.

 Assim, no final da unidade curricular o aluno deverá ter apreendido aquilo que constitui (1) uma Organização, o que é
a gestão das Organizações e, quais as principais funções de um gestor. Deve, ainda, conhecer as várias Funções da
Organização, os seus processos, estruturas e níveis de gestão. (2) Passa igualmente pela capacidade de identificar,
discutir e avaliar as várias correntes da Evolução do Pensamento em Gestão. (3) Deverá reconhecer a importância do
Planeamento, da Estratégia, da Avaliação e do Controlo Organizacional. (4) Por último, deve estar sensibilizado para
os novos desafios da gestão

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The main objective of this curricular unit is to provide students a starting point for a consistent and solid foundation of

knowledge so that they can make the most of the more specialized disciplines of the later years of this degree.
 So at the end of the course the student should have learned what constitutes (1) an organization, what is

organizations’ management and what are the main functions of a manager. Students should also know the various
functions of the organization, its processes, structures and management levels. (2) It also includes the ability to
identify, discuss and evaluate the various Evolution currents of Management Thought. (3) Students should recognize
the importance of Planning, Strategy, Evaluation and Organizational Control. (4) Finally, students should be aware of
the new challenges of management
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4.4.5. Conteúdos programáticos:
Módulo I Introdução: Organizações, gestão e gestores e considerações preliminares: Noções de organização, empresa
e gestão; Funções, processo e níveis de gestão; Papéis e competências do gestor; O meio ambiente das organizações.
Módulo II A Evolução do Pensamento em Gestão: Perspetiva Estrutural; Perspetiva Humanista; Perspetiva Integrativa;
Perspetivas da evolução futura; Figuras chave e respetivos contributos para a gestão
Módulo III Planeamento e Estratégia: A função do planeamento Organizacional; O planeamento estratégico. Processo
de tomada de decisão
Módulo IV Organização, Processo e Estruturas: Tipos de estruturas organizacionais; coordenação, poder e autoridade
Módulo V Direção: Motivação, Liderança, Comunicação e Cultura da Organização
Módulo VI Avaliação e Controlo: Processos de avaliação e controlo; Técnicas de avaliação e controlo. Módulo VII
Desafios da Gestão para o Século XXI: Mudança organizacional: Inovação e Desenvolvimento

4.4.5. Syllabus:
Module I Introduction: Organizations, management, managers and preliminary considerations: Notions of
organizations, firms and management, functions, processes and management levels; Manager Roles and
competencies; Criteria for classifying enterprises; The environment of organizations
Module II Evolution of Management Thought: Structural, Humanistic and Integrative Perspectives, Prospects for future
development, key figures and their contributions to the management
Module III Planning and Strategy: The Role of Organizational planning, Strategic planning. Decision-making process
Module IV Organization, Process, Structures: Types of organizational structures, coordination, power and authority
Module V Board: Motivation, Leadership, Communication and Organizational Culture
Module VI Assessment and Monitoring: Procedures for assessment and monitoring, evaluation and control techniques
Module VII Management Challenges for the XXI Century: Organizational Change: Innovation and Development

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os vários módulos permitem um primeiro contacto dos alunos com “o mundo das organizações”, nomeadamente ao
nível dos seus principais conceitos e da importância que a gestão tem vindo a assumir no desenvolvimento
sustentável das organizações e da economia em sentido mais vasto.
Assim, o módulo I aborda conceitos como: o que é uma organização, a necessidade da gestão e dos gestores dentro
das organizações, e a simbiose que se estabelece entre as organizações e o seu meio.
O módulo II pretende demonstrar que o campo da gestão é um espaço que paulatinamente tem vindo a evoluir quer ao
nível do pensamento quer ao nível das suas práticas.
Os módulos III, IV, V e VII circunscrevem-se ao funcionamento interno da empresa, desde o processo de planeamento,
a forma como se organiza a empresa, a forma como se dirigem as pessoas e, finalmente, o processo de controlo.
O último módulo, VI, pretende mostrar os grandes desafios que se colocam à gestão neste ambiente turbulento,
instável e imprevisível.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The various modules allow students a first contact with "the world of organizations," particularly in terms of its main
concepts and the importance that management is taking on sustainable development organizations and the economy
in the broadest sense.
Thus, module I covers concepts such as: what is an organization, the need of management and managers within
organizations, and the symbiosis established between organizations and their environment.
Module II is intended to demonstrate that the field of management is an area that gradually has evolved both in terms
of thinking both in terms of their practices.
Modules III, IV, V and VII will be confined to the inner workings of the company from the planning process, how the
company is organized, how people are addressed and finally, the monitoring process.
The last module, VI, aims at showing students the major challenges facing management in this turbulent environment,
unstable and unpredictable world we live in nowadays.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas presenciais teórico-práticas servirão para se leccionar os conceitos fundamentais da cadeira,
complementados quer com a bibliografia aconselhada para cada módulo quer com aplicações práticas, sendo ainda
encorajada a partilha de experiências profissionais relevantes.
Através das actividades práticas (exercícios individuais, discussão em grupo, etc.) integradas quer nas aulas, quer no
processo de avaliação os alunos deverão desenvolver algumas das habilitações básicas de qualquer gestor; a
capacidade de ouvir, reflectir, falar e sintetizar, de estruturar e apresentar trabalhos (por escrito e verbalmente)
utilizando e reconhecendo, devidamente, o trabalho de outros autores.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The theoretic-practical lecturers with the presence of the teacher will serve to teach the fundamental concepts of the
curricular unit, complemented with either the bibliography recommended for each module and /or with practical
applications, and students are even encouraged to share relevant professional experiences.
Through practical activities (individual exercises, group discussion, etc.) integrated either in the classroom or in the
evaluation process, students should develop some of the basic skills of any manager, the ability to listen, think, speak,
structure and present work (written and verbally) using and recognizing fully the work of other authors.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
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As metodologias de ensino estão em coerência com os objectivos da unidade curricular dado que:
- a exposição do programa associada à apresentação de casos práticos possibilita uma explicitação adequada dos
conteúdos face ao público-alvo da disciplina;
- Por outro lado, com a partilha de experiências relevantes por parte dos alunos ou mesmo de convidados externos, o
aluno tem a possibilidade de se confrontar com a realidade empresarial e começar a questionar o seu “modus
operandi”;
- As actividades práticas têm o condão de permitir aos alunos pesquisarem e partirem para a descoberta de “novos
mundos” na literatura da especialidade, tornando-se, desta forma, senhores do seu próprio percurso e explorando os
temas que mais lhes suscitam a curiosidade, dentro de uma lógica de autonomia no seu processo de aprendizagem.
- Em qualquer dos temas, após a exposição teórica e preparação conceptual, será aberto lugar à reflexão e ao debate.
- O regime de avaliação foi concebido para medir até que ponto as competências dos alunos foram desenvolvidas.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodologies are consistent with the objectives of the curricular unit because:
- Exposure of the syllabus associated with the presentation of case studies provides an adequate explanation of the
contents due to the target audience of the curricular unit;
- Moreover, the sharing of relevant experiences from the students or even with invited guests, students have the
opportunity to confront the reality of business and begin to question their "modus operandi";
- The practical activities have the power to allow students to undergo research and initiate the discovery of "new
worlds" in the specialized literature, becoming thus masters of their own path and exploring the issues that raise more
their curiosity, within a logic of autonomy in their learning process.
- In all subjects, after exposure to theoretical and conceptual preparation, these will be held open for reflection and
debate.
- The assessment system was designed to measure the extent to which students' skills were developed.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ansoff, H. I. (1977), Estratégia empresarial, São Paulo: Mc Graw-Hill
Bilhim, J. A. de F.(2001), Teoria Organizacional, Estruturas e Pessoas, Lisboa: UTL – ISCSP.
Brilman, J. (2000), As Melhores Práticas de Gestão no Centro do Desempenho, Lisboa: Edições Sílabo. Chiavenato, I.
(2000), Teoria Geral da Administração, Rio de Janeiro: Campus.
Drucker, P. F. (1999), Sobre a Profissão de Gestão, Lisboa: Publicações Dom Quixote.
Gibson, J.L.; Ivancevich, J. M.; Donnelly, J.H.; Konopaste, R. (2006). Comportamentos, Estrutura e Processos, 12ª
Edição, São Paulo: McGrawHill.
Miles, R. E.; Snow, C. C. (1978), Organizational strategy, structure, and process, New York: McGraw-Hill. Mintzberg, H.
(1995), Estrutura e Dinâmica das Organizações, Lisboa: Publicações D. Quixote.
Pfeffer, J. (1994). Gerir com Poder – Políticas e Influência nas Organizações. Bertrand Editora. Teixeira, S. (2005).
Gestão das Organizações. Madrid, Mc Graw Hill.

Mapa IV - Projeto de Produto I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Projeto de Produto I

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Product Design I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 D

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 270

4.4.1.5. Horas de contacto:
 OT - 15 PL - 75

4.4.1.6. ECTS:
 10

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
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<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Nuno Sá Leal - 30

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Fernando Marques dos Santos - 30
Ana Lopes 30
Inês do Amaral 20

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que o aluno saiba a importância do “projeto” em design. O aluno fica no final com a noção clara do que é
o pensamento bidimensional e será iniciado no pensamento tridimensional.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that the student knows the importance of “project” in design. The student is left with the clear notion of
what is two-dimensional thinking and will start in three-dimensional thinking.ts.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Iniciação a projeto.
Relação entre o 2D e o 3D. Pensar a três dimensões.

4.4.5. Syllabus:
Initiation to project.
Relationship between 2D and 3D. Think in three dimensions.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Dar a importância à disciplina que acompanha o aluno até ao fim do curso é um ponto fundamental a ter em conta e a
não desleixar. Tem de se incutir desde o início o respeito pelo projeto que o irá acompanhar ao longo da sua vida
académica e profissional.
O aluno que decide abraçar a área de produto ou ambientes, obrigatoriamente tem de ter a noção precisa do espaço,
de forma a poder equilibrar as formas projetadas não só no que diz respeito à sua ergonomia, mas também de
ocupação espacial.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Giving importance to the discipline that attends the student until the end of the course is a fundamental point to keep
in mind and not to slouch. Since the beginning the respect for the project that will attends the student throughout his
academic and professional life must be instilled from the start.
The student who decides to embrace the product area or environments must have a precise notion of space in order to
balance the projected forms not only with respect to their ergonomics, but also respecting the spatial occupation.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O aluno será levado a perceber o início do projeto através da apresentação de alguns casos de estudo.
Interessa que ele tenha a noção da importância do desenho, mas pretende-se orientá-lo para a maquete de forma a
poder exprimir facilmente os resultados a que chegou.
A avaliação será continua, (45%) com um pequeno projeto final em desenho e maquete (45%). A presença às aulas terá
o peso de 10%

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The student will be led to understand the beginning of the project by presenting some case studies.
Is important that the student as the notion of the position of drawing but it is intended to guide him to the model so
that he can easily express the results he has arrived at.
The evaluation will be continuous, (45%) with a small final project presented in design and model (45%). Attendance at
classes will have the weight of 10%.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O caminho que se está a traçar pretende começar a dar forma ao projeto incutindo organização, mas ao mesmo tempo
tendo a consciência de que a tridimensionalidade é uma das bases da disciplina de produto. No entanto nunca se deve
desleixar o desenho como ferramenta final.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
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The path that is being set out is intended to begin shaping the project by instilling organization, while at the same time
being aware that three-dimensionality is one of the foundations of product discipline. However, the student should
never slouch the drawing as a final tool.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cuffaro, D. & Zaksenberg, I. (2013), Industrial Design – Reference + Specification Book. Gloucester (MA): Rockport
Publishers Inc.
Gibbs, J. (2010), Interior Design. London: Laurence King Publishing.
Milton, A. & Rodgers, P. (2013), Research Methods for Product Design. London: Laurence King Publishing.
Pérez, F.J. (2012), Teaching projects in product design. Girona: Documenta Universitaria.
Young, M.K., Burgstahler, S.E. (2015), Universal Design in Higher Education: From Principles to Practice. Cambridge
(US): Harvard Educational Publishing Group

Mapa IV - Projeto de Produto II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Projeto de Produto II

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Product Design II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 D

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 270

4.4.1.5. Horas de contacto:
 OT - 15 PL 75

4.4.1.6. ECTS:
 10

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Inês do Amaral 30

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Fernando Marques dos Santos 30

 Claudia Pernencar 30

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Pretende-se que o aluno saiba corretamente a diferença e semelhanças entre design de ambientes e design de

produto. A separação das duas áreas será efetuada conforme a escolha do aluno, propondo projetos semelhantes,
mas dirigidos para a sua área de escolha.

 O aluno fica preparado para iniciar as próximas disciplinas de design, pretendendo-se que olhe os desafios que vão
ser propostos de uma forma realista e correta.

 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 It is intended that the student correctly knows the difference and similarities between environment design and product

design. The separation of the two areas will be made according to the student's choice, proposing similar projects, but
directed to their area of choice.

 The student is prepared to start the next design disciplines, with the intention of looking at the challenges that will be
proposed in a realistic and correct way.
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4.4.5. Conteúdos programáticos:
Iniciação ao método projetual em design
Utilização de ferramentas para concretização dos projetos propostos na área de produto e ambientes.
Concretização de um projeto à escala.

4.4.5. Syllabus:
Initiation to the project method in design
Use of tools to achieve the proposed projects in the product area and environments.
Realization of a project at scale.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Sendo um ano comum, pretende-se que o aluno perceba a existência do método projetual em design e que seja
efetuada uma primeira abordagem por parte do docente.
Claro está que a melhor forma de incutir princípios de projeto será a de criar projetos nas duas áreas incutindo ao
aluno desde o início a utilização de ferramentas com a realização de um projeto na sua área.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Being a common year, it is intended that the student realizes the existence of the design method in design and that a
first approach is made by the teacher.
Of course, the best way to instil design principles will be to create projects in both areas by introducing in the student
the use of tools to carry out a project in his area.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O aluno será instruído nos princípios metodológicos do design.
Durante a concretização de projetos práticos será o aluno orientado no sentido de perceber os princípios que levam a
uma boa concretização do projeto.
A avaliação será continua (45%), com um pequeno projeto final em desenho e maquete (45%). A presença às aulas terá
o peso de 10%

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The student will be instructed in the methodological principles of design.
During the realization of practical projects the student will be oriented to understand the principles that lead to a good
implementation of the project.
The evaluation will be continuous (45%), with a small final project in design and model (45%). Attendance at classes
will have the weight of 10%

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O aluno inicia de uma forma intensa os princípios que norteiam a prática da disciplina de design. Será orientado de
uma forma incisiva sobre os métodos que devem de ser orientados, preparando o caminho para as restantes aulas de
projeto delineadas até ao fim do curso.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The student intensively initiates the principles that guide the practice of the design discipline. He will be instructed in
an incisive manner on the methods to be guided, preparing the way for the remaining project classes outlined till the
end of the course.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cuffaro, D. & Zaksenberg, I. (2013), Industrial Design – Reference + Specification Book. Gloucester (MA): Rockport
Publishers Inc.
Gibbs, J. (2010), Interior Design. London: Laurence King Publishing.
Milton, A. & Rodgers, P. (2013), Research Methods for Product Design. London: Laurence King Publishing.
Pérez, F.J. (2012), Teaching projects in product design. Girona: Documenta Universitaria.
Young, M.K., Burgstahler, S.E. (2015), Universal Design in Higher Education: From Principles to Practice. Cambridge
(US): Harvard Educational Publishing Group

Mapa IV - Projeto de Produto III

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Projeto de Produto III

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Product Design III

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
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D

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
270

4.4.1.5. Horas de contacto:
OT 15 PL 75

4.4.1.6. ECTS:
10

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Nuno José de Sá Leal - 30

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Fernando Marques dos Santos 30
Ana Lopes 30

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O tema para esta disciplina é a sustentabilidade. Este fator passará a estar presente em todos os projetos que venha a
efetuar.
Pretende-se que o aluno comece a saber como analisar um projeto. O aluno inicia esta fase com ligação às disciplinas
que assistem este semestre. O aluno começa a utilizar ferramentas informáticas nos seus projetos.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The subject for this course is sustainability. This factor will be present in all projects that will be carried out.
It is intended that the student begins to know how to analyse a project. The student begins this phase with connection
to the subjects attending this semester. The student begins to use computer tools in their projects.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Introdução ao conceito de sustentabilidade.
Fatores iniciais que influenciam um projeto de design.
A reciclagem e os novos materiais. Período de vida dos objetos.
Criação de um objeto segundo os fatores de sustentabilidade.
Ligação com as outras áreas cientificas.

4.4.5. Syllabus:
Introduction to the concept of sustainability.
Initial factors that influence a design project.
Recycling and new materials. Life span of objects.
Creation of an object according to sustainability factors.
Liaison with other scientific areas.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O aluno passa a ser dirigido para a área que escolheu. As noções do projeto começam a marcar a aprendizagem e a
concretização do projeto passa a ser um elemento essencial de aprendizagem.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The student is now directed to the area he has chosen. Project notions begin to mark learning and project realization
becomes an essential learning element.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O aluno entra na fase prática e real do projeto em design de produto. O método que vai utilizar é preponderante e
todos os passos que aprendeu inclusivamente nas relações entre áreas do conhecimento passam a ser dados
importantes em todo o processo.
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A presença às aulas tem uma ponderação de 10% O projeto terá uma ponderação de 90% sendo dividido da seguinte
forma:
Análise do problema 25%, Solução/ões apresentada/s 20%, Concretização da solução escolhida 25%, Apresentação
20%

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The student enters the practical and actual phase of the product design project. The method he will use is
preponderant and all the steps he has learned including in the relationships between areas of knowledge become
important data throughout the process.
Attendance at class has a weight of 10% The project will have a weight of 90% divided as follows:
Problem analysis 25%, Solution / s presented / s 20%, Solution chosen 25%, Presentation 20%

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A orientação no sentido da sustentabilidade vai proporcionar uma orientação exata para que o projeto possa alcançar
o utilizador em termos globais e não apenas de uma pequena área da sociedade. Igualmente inicia o aluno no
aproveitamento de recursos e na reciclagem dos mesmos.
A aprendizagem proporcionada pelas aulas anteriores e a junção com uma orientação que se pretende precisa com a
direção da área do saber que o aluno vai seguir, vai levar o aluno a entender os conceitos e a aplicá-los de forma
segura.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The sustainability orientation will provide precise guidance so that the project can reach the user globally and not just
from a small area of society. It also initiates the student in the use of resources and their recycling.
The learning provided by the previous classes and the combination of the necessary guidance with the direction of the
area of knowledge that the student will follow will lead the student to understand the concepts and apply them safely.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cuffaro, D. & Zaksenberg, I. (2013), Industrial Design – Reference + Specification Book. Gloucester (MA): Rockport
Publishers Inc.
Dent, A.H. & Sherr, L. (2014), Material Innovation: Product Design. London: Thames & Hudson Ltd
Gibbs, J. (2010), Interior Design. London: Laurence King Publishing.
Milton, A. & Rodgers, P. (2013), Research Methods for Product Design. London: Laurence King Publishing.
Pérez, F.J. (2012), Teaching projects in product design. Girona: Documenta Universitaria.
Young, M.K., Burgstahler, S.E. (2015), Universal Design in Higher Education: From Principles to Practice. Cambridge
(US): Harvard Educational Publishing Group

Mapa IV - Projeto de Produto IV

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Projeto de Produto IV

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Product Design IV

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 D

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 270

4.4.1.5. Horas de contacto:
 OT - 15 PL - 75

4.4.1.6. ECTS:
 10

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>



20/05/2021 NCE/20/2000142 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=20fbdaea-5849-f08a-210e-5f64cf606b23&formId=21220f60-0623-4cb8-742a… 61/106

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Raquel Antunes - 40

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Marina Peres 30

 Leonardo Moreira 20

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 O tema para esta disciplina é a inclusividade. Este fator passará a estar presente em todos os projetos que o aluno

venha a efetuar.
 Pretende-se que o aluno distinga ferramentas de produtos inclusivos. A disciplina vai passar esta mensagem de uma

forma intensa, de forma a que o aluno passe a projetar para a diversidade numa filosofia de design dirigido ao ser
humano. O aluno inicia esta fase com ligação às disciplinas que assistem este semestre. O aluno utiliza ferramentas
informáticas nos seus projetos. O aluno realiza e utiliza maquetes de trabalho.

 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The theme for this course is inclusiveness. This factor will be present in all projects that the student may undertake.

 It is intended that the student distinguishes tools from inclusive products. The course will convey this message in an
intense way, so that the student will project to diversity in a human-centred design philosophy. The student begins this
phase with connection to the subjects attending this semester. The student uses computer tools in their projects. The
student performs and uses work models.

 

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 Introdução ao conceito de inclusividade.

 Análise do manifesto de Stockolm
 Criação de um produto na área das ferramentas.

 Criação de um produto inclusivo.
 A criação de objetos reflete sempre a utilização de uma filosofia de sustentabilidade e de inclusividade.

 Ligação com as outras áreas cientificas.
 

4.4.5. Syllabus:
 Introduction to the concept of inclusiveness.

 Stockolm Manifest Analysis
 Creation of a product in the tool area.

 Creation of an inclusive product.
 Object creation always reflects the use of a philosophy of sustainability and inclusiveness.

 Liaison with other scientific areas.
 

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 É nesta fase que o aluno fica com a consciência plena da necessidade de a sociedade poder ter à sua disposição

produtos que possam ser utilizados pela diversidade biónica.
 Igualmente a consciência de que o produto tem de se basear também numa politica de sustentabilidade, abrindo

horizontes para a utilização de produtos provenientes da reciclagem de produtos em fim de vida.
 

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 It is at this stage that the student is fully aware of the need for society to be able to have products that can be used by

bionic diversity.
 Also the awareness that the product must also be based on a sustainability policy, opening horizons for the use of

products from recycling end-of-life materials.
 

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 O aluno entra na fase prática e real do projeto em design de produto. O método que vai utilizar é preponderante e

todos os passos que aprendeu inclusivamente nas relações entre áreas do conhecimento passam a ser dados
importantes em todo o processo.

 A presença às aulas tem uma ponderação de 10% O projeto terá uma ponderação de 90% sendo dividido da seguinte
forma:

 Análise do problema 25%, Solução/ões apresentada/s 20%, Concretização da solução escolhida 25%, Apresentação
20%

 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
 The student enters the practical and actual phase of the product design project. The method he will use is

preponderant and all the steps he has learned including in the relationships between areas of knowledge become
important data throughout the process.

 Attendance at class has a weight of 10% The project will have a weight of 90% divided as follows:
 Problem analysis 25%, Solution / s presented / s 20%, Solution chosen 25%, Presentation 20%
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4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A orientação no sentido da inclusividade vai fornecer a direção correta para que os produtos estejam direcionados
para a diversidade. De qualquer forma, produtos específicos para seres humanos com problemas específicos, ou seja,
ferramentas, é contemplado pela unidade.
A aprendizagem proporcionada pelas aulas anteriores e a junção com o fator sustentabilidade, vai levar o aluno a
entender os conceitos e a aplicá-los de forma segura.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The orientation towards inclusiveness will provide the right direction for products to be diversity oriented. Either way,
specific products for humans with specific problems, ie tools, are contemplated by the unit.
The learning provided by the previous classes and the junction with the sustainability factor will lead the student to
understand the concepts and apply them safely.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cuffaro, D. & Zaksenberg, I. (2013), Industrial Design – Reference + Specification Book. Gloucester (MA): Rockport
Publishers Inc.
Dent, A.H. & Sherr, L. (2014), Material Innovation: Product Design. London: Thames & Hudson Ltd
Gibbs, J. (2010), Interior Design. London: Laurence King Publishing.
Milton, A. & Rodgers, P. (2013), Research Methods for Product Design. London: Laurence King Publishing.
Pérez, F.J. (2012), Teaching projects in product design. Girona: Documenta Universitaria.
SendPoints (2019), Ergonomics in Product Design. Hong Kong: SendPoints.
Young, M.K., Burgstahler, S.E. (2015), Universal Design in Higher Education: From Principles to Practice. Cambridge
(US): Harvard Educational Publishing Group

Mapa IV - Projeto de Produto V

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Projeto de Produto V

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Product Design V

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 D

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 270

4.4.1.5. Horas de contacto:
 OT 15 PL 75

4.4.1.6. ECTS:
 10

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Leonardo Moreira 20

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Marina Peres 35

 Ana Lopes 35

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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Pretende-se que o aluno tenha já os conhecimentos teóricos necessários para poder efetuar um projeto final. Como
tal, será lançado um projeto que deverá ser desenvolvido apenas a nível de análise de necessidades de soluções do
método projetual a seguir e a seleção de materiais que eventualmente podem incorporar o objeto final.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that the student already has the theoretical knowledge necessary to be able to make a final project. As
such, a project will be launched that should be developed solely at the level of solution needs analysis and the
following design method and the selection of materials that may eventually incorporate the final object.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
O conceito e o tema.
O publico alvo
O painel de tendências
O painel de cores
O painel de inspiração
Construção de um organograma funcional
Caderno de encargos

4.4.5. Syllabus:
The concept and the theme.
The target audience
The trend panel
The colour panel
The inspiration panel
Construction of a functional organization chart
Specifications

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O aluno está na fase final de aprendizagem. Tudo quanto tem vindo a aprender deve de ser reunido na preparação
correta do projeto final.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The student is in the final phase of learning. Everything that has been learned must be gathered in the proper
preparation of the final project.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O aluno está na fase final do curso. Os conceitos e a aprendizagem dos fatores que contribuem para o processo de
aprendizagem estão completos. No entanto deve-se ir introduzindo fatores de maior complexidade de forma a reforçar
tudo o que foi aprendido.
A presença às aulas tem uma ponderação de 10% O projeto terá uma ponderação de 90% sendo dividido da seguinte
forma:
Observação e análise dos dados disponíveis 25%. Construção dos painéis 20%. Construção do organograma de
trabalho 20% Caderno de encargos 25%

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The student is in the final phase of the course. The concepts and learning factors that contribute to the learning
process are complete. However, we must introduce more complex factors in order to reinforce all that has been
learned.
Attendance at class has a weight of 10% The project will have a weight of 90% divided as follows:
Observation and analysis of available data 25%. Construction of the panels 20%. Construction of the organization chart
20% Terms of reference 25%

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
É apresentado ao aluno uma situação o mais fiel possível à realidade. Os dados coletados do cliente, a
desmistificação através da análise correta dos dados externos e todo o processo inicial estão presentes nesta unidade
de disciplina.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The student is presented with a situation as true to reality as possible. Collected customer data, demystification
through correct analysis of external data, and the entire initial process are present in this discipline.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cuffaro, D. & Zaksenberg, I. (2013), “Industrial Design – Reference + Specification Book”. Gloucester (MA): Rockport
Publishers Inc.
Gibbs, J. (2010), “Interior Design.” London: Laurence King Publishing.
Hallgrimsson, B. (2012), “Prototyping and Modelmaking for Product Design”. London: Laurence King Publishing.
Milton, A. (2011), “Product Design. London”: Laurence King Publishing.
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Milton, A. & Rodgers, P. (2013), “Research Methods for Product Design”. London: Laurence King Publishing.
Pérez, F.J. (2012), “Teaching projects in product design.” Girona: Documenta Universitaria.
SendPoints (2019), “Ergonomics in Product Design”. Hong Kong: SendPoints.
Thompson, R. & Kim, Y.Y. (2011), “Product and Furniture Design – Manufacturing Guides”. London: Thames & Hudson
Ltd.
Young, M.K., Burgstahler, S.E. (2015), “Universal Design in Higher Education: From Principles to Practice.” Cambridge
(US): Harvard Educational Publishing Group

Mapa IV - Projeto de Produto VI

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Projeto de Produto VI

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Product Design VI

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 D

4.4.1.3. Duração:
 290

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 90

4.4.1.5. Horas de contacto:
 OT 15 PL 75

4.4.1.6. ECTS:
 10

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Nuno José de Sá Leal 30

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Fernando Marques dos Santos 30

 Ana Lopes 30

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Finalização do projeto iniciado em Projeto de produto V, aplicando tudo quanto foi adquirido ao longo do curso.

 O aluno tem de demonstrar os conhecimentos adquiridos e a sua iniciativa de os utilizar corretamente. O final será a
presentação do dossier e do projeto efetuado.

 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Completion of the project started in Product Design V, applying all that was acquired throughout the course.

 The student must demonstrate the knowledge acquired and their initiative to use it correctly. The end will be the
presentation of the dossier and the project made.

 

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 Mediante os dados já desenvolvidos, seleção da solução para o problema apresentado. Fundamental ser sustentável e

inclusivo.
 Realização de maquete funcional

 Desenhos técnicos
 Objeto à escala ou tamanho real

 Dossier completo.
 

4.4.5. Syllabus:
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Through the data already developed, selection of the solution to the problem presented. Fundamental to be sustainable
and inclusive.
Realization of functional model
Technical draws
Scale or actual size object
Dossier.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O aluno acaba o seu curso. A demonstração das capacidades de aprendizagem e de aplicação dos conceitos e
técnicas aprendidas é fundamental.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The student finishes his course. Demonstration of the learning and application skills of the concepts and techniques
learned is fundamental.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O aluno termina o seu curso. Todas as dúvidas devem ter sido devidamente resolvidas resultando num projeto
coerente e passível de ser realizado.
A presença às aulas tem uma ponderação de 10% O projeto terá uma ponderação de 90% sendo dividido da seguinte
forma:
Seleção da melhor solução 25%, aplicação dos princípios da sustentabilidade e inclusividade 20%. Concretização do
ou dos objetos 45%

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The student finishes his course. All questions must have been properly resolved resulting in a coherent and
achievable project.
Attendance at class has a weight of 10% The project will have a weight of 90% divided as follows:
Selection of the best solution 25%, application of the principles of sustainability and inclusiveness 20%. Realization of
the object or objects 45%

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O aluno termina a sua formação com a preparação base para enfrentar o mercado de trabalho. Todos os aspetos base
e metodologias de design foram devidamente dadas. A relação e a coerência da metodologia permitem que o aluno
possa seguir um caminho profissional ou optar pela continuação dos estudos, tendo sempre em vista os princípios
fundamentais da sustentabilidade e da inclusividade.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The student finishes his training with the basic preparation to face the job market. All basic aspects and design
methodologies have been properly given. The relationship and coherence of the methodology allow the student to
follow a professional path or choose to continue their studies, always keeping in mind the fundamental principles of
sustainability and inclusiveness.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cuffaro, D. & Zaksenberg, I. (2013), “Industrial Design – Reference + Specification Book”. Gloucester (MA): Rockport
Publishers Inc.
Dent, A.H. & Sherr, L. (2014), “Material Innovation: Product Design”. London: Thames & Hudson Ltd
Hallgrimsson, B. (2012), “Prototyping and Modelmaking for Product Design”. London: Laurence King Publishing.
Itten, Johannes (2018), ‘’Art de la couleur’’, Paris, Edition Larousse
Milton, A. (2011), “Product Design. London”: Laurence King Publishing.
Milton, A. & Rodgers, P. (2013), “Research Methods for Product Design”. London: Laurence King Publishing.
Pérez, F.J. (2012), “Teaching projects in product design.” Girona: Documenta Universitaria.
Thompson, R. & Kim, Y.Y. (2011), “Product and Furniture Design – Manufacturing Guides”. London: Thames & Hudson
Ltd.
Young, M.K., Burgstahler, S.E. (2015), “Universal Design in Higher Education: From Principles to Practice.” Cambridge
(US): Harvard Educational Publishing Group

Mapa IV - Projeto de Interiores e Ambientes I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Projeto de Interiores e Ambientes I

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Interiors and Environments Project I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 D
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4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 270

4.4.1.5. Horas de contacto:
 OT 15 PL 75

4.4.1.6. ECTS:
 10

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Federico Meireles 45

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Pedro Miguel Santos 15

 Maria Cadarso 30

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Pretende-se que o aluno saiba a importância do “projeto” em design. O aluno fica no final com a noção clara do que é

o pensamento bidimensional e será iniciado no pensamento tridimensional.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 It is intended that the student knows the importance of “project” in design. The student is left with the clear notion of

what is two-dimensional thinking and will start in three-dimensional thinking

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 Iniciação a projeto.

 Relação entre o 2D e o 3D. Pensar a três dimensões.
 

4.4.5. Syllabus:
 Initiation to project.

 Relationship between 2D and 3D. Think in three dimensions.
 

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Dar a importância à disciplina que acompanha o aluno até ao fim do curso é um ponto fundamental a ter em conta e a

não desleixar. Tem de se incutir desde o início o respeito pelo projeto que o irá acompanhar ao longo da sua vida
académica e profissional.

 O aluno que decide abraçar a área de produto ou ambientes, obrigatoriamente tem de ter a noção precisa do espaço,
de forma a poder equilibrar as formas projetadas não só no que diz respeito à sua ergonomia, mas também de
ocupação espacial.

 

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 Giving importance to the discipline that attends the student until the end of the course is a fundamental point to keep

in mind and not to slouch. Since the beginning the respect for the project that will attends the student throughout his
academic and professional life must be instilled from the start.

 The student who decides to embrace the product area or environments must have a precise notion of space in order to
balance the projected forms not only with respect to their ergonomics, but also respecting the spatial occupation.

 

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 O aluno será levado a perceber o início do projeto através da apresentação de alguns casos de estudo.

 Interessa que ele tenha a noção da importância do desenho, mas pretende-se orientá-lo para a maquete de forma a
poder exprimir facilmente os resultados a que chegou.

 A avaliação será continua, (45%) com um pequeno projeto final em desenho e maquete (45%). A presença às aulas terá
o peso de 10%
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4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The student will be led to understand the beginning of the project by presenting some case studies.
Is important that the student as the notion of the position of drawing but it is intended to guide him to the model so
that he can easily express the results he has arrived at.
The evaluation will be continuous, (45%) with a small final project presented in design and model (45%). Attendance at
classes will have the weight of 10%.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O caminho que se está a traçar pretende começar a dar forma ao projeto incutindo organização, mas ao mesmo tempo
tendo a consciência de que a tridimensionalidade é uma das bases da disciplina de produto. No entanto nunca se deve
desleixar o desenho como ferramenta final.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The path that is being set out is intended to begin shaping the project by instilling organization, while at the same time
being aware that three-dimensionality is one of the foundations of product discipline. However, the student should
never slouch the drawing as a final tool.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cuffaro, D. & Zaksenberg, I. (2013), Industrial Design – Reference + Specification Book. Gloucester (MA): Rockport
Publishers Inc.
Gibbs, J. (2010), Interior Design. London: Laurence King Publishing.
Milton, A. & Rodgers, P. (2013), Research Methods for Product Design. London: Laurence King Publishing.
Pérez, F.J. (2012), Teaching projects in product design. Girona: Documenta Universitaria.
Young, M.K., Burgstahler, S.E. (2015), Universal Design in Higher Education: From Principles to Practice. Cambridge
(US): Harvard Educational Publishing Group

Mapa IV - Projeto de Interiores e Ambientes II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Projeto de Interiores e Ambientes II

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Interiors and Environments Project II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 D

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 270

4.4.1.5. Horas de contacto:
 OT 15 PL 75

4.4.1.6. ECTS:
 10

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Federico Meireles 15

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Pedro Miguel Santos 15

 Inês do Amaral 60
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4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Reconhecimento do processo metodológico do projeto do ambiente exterior. Desenvolvimento da capacidade analítica
do espaço físico de pequena escala e da sua inserção no contexto mais alargado, nas diferentes dimensões sociais,
económicas, culturais e ambientais; Desenvolvimento da capacidade diagnóstica, propositiva e criativa do espaço
exterior de pequena escala tomando consciência da sua complexidade; Desenvolvimento dos aspetos conceptuais
múltiplos estimulando a criatividade e a pesquisa de conteúdos, a multimédia e a oralidade; Desenvolvimento da
capacidade de design dos espaços exteriores privados de pequena escala.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Recognition of the methodological process of the open space design. To develop the analytical capacity of small-scale
physical space and its role in the wider context, considering the different social, economic, cultural and environmental
dimensions; To develop the diagnostic, propositional and creative capacity of small-scale outdoors, being aware of its
complexity; To develop creativity and content research, multimedia and communication skills; To develop small-scale
private outdoor spaces design skills.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Projeto do espaço habitacional de pequena escala definido no âmbito do "Garden Design". Domínio da metodologia
nas várias fases de de projeto: Caracterização e análise da parcela e do contexto; Conceito formal e funcional (reflexão
aos estilos de vida quotidianos contemporâneos na vivência da habitação e das suas necessidades recreativas, do
legado cultural e paisagístico associado ao lugar e à região); Diagrama concetual (Zonamento); Plano conceptual (a
forma e do detalhe atendendo ao programa e aos aspetos concetuais associados ao microclima, ao relevo, topografia
e modelação do terreno; ao desenho com a vegetação e dos materiais inertes); O estudo prévio de projeto que inclua
representações planimétricas, cortes ilustrativos, visualizações e modelos digitais interativos 3D; A memória
descritiva e justificativa.

4.4.5. Syllabus:
Small-scale housing design focusing "Garden Design". Learning design methodology in different phases:
Characterization and analysis of the parcel and its context; Formal and functional concept (reflection on contemporary
everyday lifestyles in living the housing and its recreational needs, the cultural and landscape legacy associated with
the place and the region); Conceptual diagram (Zoning); Conceptual plan (the shape and detail taking into account the
program and conceptual aspects associated with microclimate, land form, topography and terrain modeling; drawing
with vegetation and other materials); Prior design study that includes plan metric representations, illustrative sections,
visualizations and interactive 3D digital models; The descriptive memory.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O exercício, os conteúdos programáticos e a sua metodologia simulam o "modus operandi" inerente à prática
profissional do projeto, possibilitando a aquisição de competências básicas ao processo de projeto. O projeto de
pequena escala em contexto privado permite uma abordagem analítica, diagnóstica, propositiva e criatividade,
revelando a natureza complexa do processo de projeto, simplificada pela pequena escala e pelo enquadramento
privado. O exercício é definido no espaço real, permitindo, de forma direta, a observação, reconhecimento, análise,
integração de conhecimentos dados, bem como a verificação e retificação ao longo do processo de conceção

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The training, the programme and its methodology intent to simulate the "modus operandi" in accordance with the
design professional practice, enabling the acquisition of basic skills to the design process. Small-scale design in a
private context allows the analytical, diagnostic, propositional, and creative approach, revealing the complex nature of
the design process, simplified by small scale and private framing. The case study is a real space, allowing direct
observation, survey, analysis, integration of knowledge, as well as verification and refinement throughout the design
process.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino de projeto, com sessões teórico-práticas de discussão e palestra. Fazem também parte do processo produtivo
de projeto os trabalhos de levantamentos cartográficos de campo, recolha de dados por revisão bibliográfica e
cartografia, análise do lugar, definição do programa de projeto, definição da estrutura e organização do espaço,
elaboração das diferentes peças desenhadas e escritas que detalham o projeto e respetivo. Todo o processo é
acompanhado e discutido entre aluno e tutor, levando a um processo dinâmico de pensar e repensar, bem como
desenhar e redesenhar o projeto, num processo induzido pelas diferentes abordagens temáticas que o aluno se vai
confrontando, conduzindo uma proposta final. A avaliação é dividida em avaliação do Processo (30%) e avaliação do
Produto (70%). A avaliação do produto consiste na entrega de um Portfólio final.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching in the studio environment, with theoretical and practical discussion and lecture sessions. Also part of the
productive process is the cartographic field surveys, data collection by literature review, place analysis, definition of
the design program, definition of the space’s structure and organization, elaboration of the different drawn and written
pieces. The whole process is followed and discussed between student and tutor, leading to a dynamic process of
thinking and rethinking, as well as designing and redesigning, in a construction-deconstruction process induced by
the different thematic approaches, leading towards a final proposal. The evaluation is divided into Process assessment
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(30%) and Product assessment (70%). The process is assessed through the presentation of Poster and Preliminary
Study model; The product evaluation consists of the delivery of a final portfolio.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A organização em atelier simula o "modus operandi" e o ambiente inerente à pratica e vivência de um gabinete de
prática profissional, permitindo a otimização do processo de produção do projeto, promovendo ainda a participação e
a discussão.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The studio organization simulates the understanding of how design undertaken in a professional practice office,
allowing the optimization of the production process, promoting the participation and discussion.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Adams, W.H. (1991) Roberto Burle Marx. The Unnatural Art of the Garden. H.N. Abrams
Brooks, J. (2006) Small Garden. DK 
Brooks, J. (1984) The Garden Book. Crown
Brown, J. (2001) EI Jardín Moderno. Editorial Gustavo Gili
Ching, Francis D.K. (1996). Architecture – Form, Space and Order.
Church, T. D. et al (1983). Gardens are for People.
Clouston, Brian, ed. lit. (1990) Landscape design with plants. 2nd edition. Newnes
Cooper, G. and Taylor, G. (2000) Gardens for the Future: Gestures Against the Wild. The Monacelli Press.
Crowe, S. (1981). Garden Design. Packard Publishing Ltd.
Francis, M. e Hester, R. T. (1992) The Meaning of Gardens. The MIT Press
Kassler, E. B. (1964) Modern Gardens and the Landscape (revised edition). MOMA
Neufert, P. e Neff, L. (2008) Casa-Apartamento-Jardim. Editorial Gustavo Gili
Reid, G. W. (1993). From Concept to Form in Landscape Design. John Wiley & Sons
Reid, G. W. (1987). Landscape Graphics – From Concept Sketch to Presentation Rendering. Architectural Press

Mapa IV - Projeto de Interiores e Ambientes III

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Projeto de Interiores e Ambientes III

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Interiors and Environments Project III

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 D.

4.4.1.3. Duração:
 270

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 OT 15 TP 75

4.4.1.5. Horas de contacto:
 90

4.4.1.6. ECTS:
 10

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Leonardo Moreira 30

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Sara Gancho 60
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4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O aluno entra na fase prática e real do projeto em design de ambientes. O método projetual passa a ser preponderante
no seu processo de aprendizagem e na integração de conhecimentos de outras áreas científicas; A informação final é
obtida de acordo com os critérios: análise do problema (25%), solução programática (25%), concretização da solução
em desenho formal (30%), apresentação (20%).

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The course’s subject is sustainability, with the objective of calling this issue to the decision-making in every
environmental design projects. This semester is intended for the student to acquire analytic skills of an interior design,
using computer tools, integrating knowledge of other ongoing courses, and to develop an interior design project.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Introdução ao conceito de sustentabilidade e aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU; Fatores iniciais
que influenciam um projeto de design; A reciclagem e os novos materiais; Período de vida dos espaços interiores;
Criação de um espaço interior considerando os fatores e objetivos de sustentabilidade.

4.4.5. Syllabus:
Introduction to the concept of sustainability and to the sustainable development objectives according to the UN; Initial
factors that influence a design project; Recycling and new materials; Life span of interior environments; Creation of an
interior design according to sustainability factors and objectives.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O aluno passa a ser dirigido para o ramo do design e as noções do projeto começam a marcar a aprendizagem, sendo
que a concretização do projeto passa a ser um elemento essencial de aprendizagem.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The student is now directed to the chosen area. Project notions begin to mark learning and the design project becomes
an essential learning element.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O aluno entra na fase prática e real do projeto em design de ambientes. O método projetual passa a ser preponderante
no seu processo de aprendizagem e na integração de conhecimentos de outras áreas científicas; A informação final é
obtida de acordo com os critérios: análise do problema (25%), solução programática (25%), concretização da solução
em desenho formal (30%), apresentação (20%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The student enters the practical and actual environmental design project. The design method is now preponderant
considering the learning process and the integration of knowledge from other scientific areas; The final grade is
obtained accordingly to the following criteria: problem analysis (25%), programme solution (25%), formal design of the
solution (30%), presentation (20%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O tema sustentabilidade vai proporcionar orientação, para que o projeto possa alcançar o utilizador em termos
globais; Igualmente inicia o aluno no aproveitamento de recursos e na sua reciclagem; A aprendizagem proporcionada
pelas aulas vai levar à aquisição dos conceitos e sua utilização com confiança.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The sustainability theme will provide guidance, so that the project can reach the user globally; It also initiates the
student to the use of resources and their recycling; The learning process in classes will lead to the understanding of
main concepts and to their use with confidence.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
De Chiara, J., Panero, J., Zelnik, M. (2001) Time-Saver Standards for Interior Design and Space Planning: MacGraw-Hill
Education.
Ching, F.D.K., Binggeli, C. (2004) Interior Design Illustrated: Wiley.
Cuffaro, D. & Zaksenberg, I. (2013), Industrial Design – Reference + Specification Book. Gloucester (MA): Rockport
Publishers Inc.
Dent, A.H. & Sherr, L. (2014), Material Innovation: Product Design. London: Thames & Hudson Ltd
Gibbs, J. (2010), Interior Design. London: Laurence King Publishing.
Godsey, L. (2012) Interior Design Materials and Specifications. Fairchild Books.
Interior Design Magazine: Sandow, NY.
Mitton , M. (2016) Residential Interior Design: A Guide to Planning Spaces. John Wiley & Sons
Tangaz, T. (2006) Interior Design Course: Principles, Practices, and Techniques for the Aspiring Designer. B.E.S.
Publishing.
Young, M.K., Burgstahler, S.E. (2015), Universal Design in Higher Education: From Principles to Practice. Cambridge
(US): Harvard Educational Publishing Group.
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Mapa IV - Projeto de Interiores e Ambientes IV

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Projeto de Interiores e Ambientes IV

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Interiors and Environments Project IV

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 D

4.4.1.3. Duração:
 270

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 90

4.4.1.5. Horas de contacto:
 OT 15 TP 75

4.4.1.6. ECTS:
 10

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Federico Meireles 15

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Pedro Miguel Santos 15

 Ana Lopes 60

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 O tema para esta disciplina é a inclusividade, com o objetivo de doravante reforçar a ponderação nos processos de

tomada inerentes aos projetos de design de ambientes; Pretende-se que o aluno distinga o ambiente inclusivo e que o
ato de projetar passe a considerar a diversidade e o design dirigido para as pessoas. Pretende-se que o aluno adquira
competências de análise do arquitetura e do ambiente exterior, que utilize as ferramentas informáticas, construa
maquetes, integre conhecimentos de outra UC paralelas, e que desenvolva um projeto de design de exteriores de
baixo nível de complexidade e dificuldade.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The course’s subject is inclusivity, with the objective of calling this issue to the decision-making in every

environmental design projects; It is intended that the student distinguishes the inclusive environment and that the act
of designing considers diversity and design for people; This semester is intended for the student to acquire analytic
skills of architecture an open space design, using computer tools, making models, integrating knowledge of other
ongoing courses, and to develop an outdoor’ s design project.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 Introdução ao conceito de inclusividade; Análise do Manifesto de Stockolm; Criação de um ambiente acessível e

inclusivo; Design do espaço exterior considerando os objetivos de sustentabilidade e os fatores de inclusividade e do
design universal.

4.4.5. Syllabus:
 Introduction to the concept of inclusiveness; Stockolm Manifest analysis; Creation of an accessible and inclusive

environment; Design of the outdoors considering sustainability objectives and inclusiveness factors.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
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É nesta fase que se adquire a consciência plena do método projetual em design e das necessidades da sociedade em
termos do pensamento sustentável e inclusivo.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is at this stage that one becomes fully aware of the design method and the needs of society in terms of sustainable
and inclusive thinking.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O aluno entra na fase prática e real do projeto em design do ambiente exterior; O método projetual passa a ser
preponderante no seu processo de aprendizagem e na integração de conhecimentos de outras áreas científicas; A
informação final é obtida de acordo com os critérios: análise do problema (25%), solução programática (25%),
concretização da solução em desenho formal (30%), apresentação (20%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The student enters the practical and actual exterior environment design project. The design method is now
preponderant considering the learning process and the integration of knowledge from other scientific areas; The final
grade is obtained accordingly to the following criteria: problem analysis (25%), programme solution (25%), formal
design of the solution (30%), presentation (20%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O tema da inclusividade vai proporcionar orientação, para que o projeto seja direcionado para a diversidade,
acessibilidade e correção técnica.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The theme of inclusiveness will provide guidance so that the design project is now directed towards diversity,
accessibility and technical precision.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Church, T. D. et al (1983). Gardens are for People.
Clouston, Brian, ed. lit. (1990) Landscape design with plants. 2nd edition. Newnes
CABE. The principles of inclusive design.
Crowe, S. (1981). Garden Design. Packard Publishing Ltd.
Gibson, J. J. (1979). The Ecological Approach to Visual perception. Boston, MA: Houghton-Mifflin.
Lawton M.P., P.G. Windley & T.O. Byerts (Eds.) (1982), Aging and the Environment. Theoretical Approaches (pp. 97-121).
Springer.
Neufert, P. e Neff, L. (2008) Casa-Apartamento-Jardim. Editorial Gustavo Gili
Reid, G. W. (1993). From Concept to Form in Landscape Design. John Wiley & Sons
Reid, G. W. (1987). Landscape Graphics – From Concept Sketch to Presentation Rendering. Architectural Press.
Rowles, G.D. & H. Chaudrey (Eds.) (2003),Coming Home: International Perspectives on Place, Time and identity in Old
Age. Springer.
Young, M.K., Burgstahler, S.E. (2015), Universal Design in Higher Education: From Principles to Practice. Cambridge
(US): Harvard Educational

Mapa IV - Projeto de Interiores e Ambientes V

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Projeto de Interiores e Ambientes V

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Interiors and Environments Project V

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 D

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 270

4.4.1.5. Horas de contacto:
 90

4.4.1.6. ECTS:
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10

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Federico Meireles 15

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Pedro Miguel Santos 75

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Reconhecimento do processo metodológico do projeto do ambiente exterior. Desenvolvimento da capacidade analítica
do espaço físico de pequena escala e da sua inserção no contexto mais alargado, nas diferentes dimensões sociais,
económicas, culturais e ambientais; Desenvolvimento da capacidade diagnóstica, propositiva e criativa do espaço
exterior de pequena escala tomando consciência da sua complexidade; Desenvolvimento dos aspetos conceptuais
múltiplos estimulando a criatividade e a pesquisa de conteúdos, a multimédia e a oralidade; Desenvolvimento da
capacidade de design dos espaços exteriores privados de pequena escala.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Recognition of the methodological process of the open space design. To develop the analytical capacity of small-scale
physical space and its role in the wider context, considering the different social, economic, cultural and environmental
dimensions; To develop the diagnostic, propositional and creative capacity of small-scale outdoors, being aware of its
complexity; To develop creativity and content research, multimedia and communication skills; To develop small-scale
private outdoor spaces design skills.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Projeto do espaço habitacional de pequena escala definido no âmbito do "Garden Design". Domínio da metodologia
nas várias fases de projeto: Caracterização e análise da parcela e do contexto; Conceito formal e funcional (reflexão
aos estilos de vida quotidianos contemporâneos na vivência da habitação e das suas necessidades recreativas, do
legado cultural e paisagístico associado ao lugar e à região); Diagrama concetual (Zonamento); Plano conceptual (a
forma e do detalhe atendendo ao programa e aos aspetos concetuais associados ao microclima, ao relevo, topografia
e modelação do terreno; ao desenho com a vegetação e dos materiais inertes); O estudo prévio de projeto que inclua
representações planimétricas, cortes ilustrativos, visualizações e modelos digitais interativos 3D; A memória
descritiva e justificativa.

4.4.5. Syllabus:
Small-scale housing design focusing "Garden Design". Learning design methodology in different phases:
Characterization and analysis of the parcel and its context; Formal and functional concept (reflection on contemporary
everyday lifestyles in living the housing and its recreational needs, the cultural and landscape legacy associated with
the place and the region); Conceptual diagram (Zoning); Conceptual plan (the shape and detail taking into account the
program and conceptual aspects associated with microclimate, land form, topography and terrain modelling; drawing
with vegetation and other materials); Prior design study that includes plan metric representations, illustrative sections,
visualizations and interactive 3D digital models; The descriptive memory.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O exercício, os conteúdos programáticos e a sua metodologia simulam o modus operandi inerente à prática
profissional do projeto, possibilitando a aquisição de competências básicas ao processo de projeto. O projeto de
pequena escala em contexto privado permite uma abordagem analítica, diagnóstica, propositiva e criatividade,
revelando a natureza complexa do processo de projeto, simplificada pela pequena escala e pelo enquadramento
privado. O exercício é definido no espaço real, permitindo, de forma direta, a observação, reconhecimento, análise,
integração de conhecimentos dados, bem como a verificação e retificação ao longo do processo de conceção.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The training, the programme and its methodology intent to simulate the "modus operandi" in accordance with the
design professional practice, enabling the acquisition of basic skills to the design process. Small-scale design in a
private context allows the analytical, diagnostic, propositional, and creative approach, revealing the complex nature of
the design process, simplified by small scale and private framing. The case study is a real space, allowing direct
observation, survey, analysis, integration of knowledge, as well as verification and refinement throughout the design
process.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Ensino de projeto em ambiente de ateliê, com sessões teórico-práticas de discussão e palestra. Trabalhos de
levantamentos cartográficos de campo, recolha de dados por revisão bibliográfica e cartografia, análise do lugar,
definição do programa de projeto, definição da estrutura e organização do espaço, elaboração das diferentes peças
desenhadas e escritas que detalham o projeto e respetivo. Todo o processo é acompanhado e discutido entre aluno e
tutor, levando a um processo dinâmico de pensar e repensar, bem como desenhar e redesenhar o projeto, num
processo de construção-desconstrução induzido pelas diferentes abordagens temáticas que o aluno se vai
confrontando, conduzindo uma proposta final. A avaliação é dividida em avaliação do Processo (30%) e avaliação do
Produto (70%). O processo é avaliado em dois momentos ao longo do período letivo, através da apresentação de
Poster e maquete de Estudo Prévio; A avaliação do produto consiste na entrega de um Portfólio final.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching in the studio environment, with theoretical and practical discussion and lecture sessions. Also part of the
productive process is the cartographic field surveys, data collection by literature review, place analysis, definition of
the design program, definition of the space’s structure and organization, elaboration of the different drawn and written
pieces. The whole process is followed and discussed between student and tutor, leading to a dynamic process of
thinking and rethinking, as well as designing and redesigning, in a construction-deconstruction process induced by
the different thematic approaches, leading towards a final proposal. The evaluation is divided into Process assessment
(30%) and Product assessment (70%). The process is assessed through the presentation of Poster and Preliminary
Study model; The product evaluation consists of the delivery of a final portfolio.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A organização em atelier simula o modus operandi e o ambiente inerente à pratica e vivência de um gabinete de
prática profissional, permitindo a otimização do processo de produção do projeto, promovendo ainda a participação e
a discussão.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The studio organization simulates the understanding of how design undertaken in a professional practice office,
allowing the optimization of the production process, promoting the participation and discussion.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Adams, W.H. (1991) Roberto Burle Marx. The Unnatural Art of the Garden. H.N. Abrams
Brooks, J. (2006) Small Garden. DK.
Brooks, J. (2002) Garden Masterclass. DK.
Brown, J. (2001) EI Jardín Moderno. Editorial Gustavo Gili
Ching, Francis D.K. (1996). Architecture – Form, Space and Order.
Church, T. D. et al (1983). Gardens are for People.
Clouston, Brian, ed. lit. (1990) Landscape design with plants. 2nd edition. Newnes
Crowe, S. (1981). Garden Design. Packard Publishing Ltd.
Francis, M. e Hester, R. T. (1992) The Meaning of Gardens. The MIT Press
Kassler, E. B. (1964) Modern Gardens and the Landscape (revised edition). MOMA
Neufert, P. e Neff, L. (2008) Casa-Apartamento-Jardim. Editorial Gustavo Gili
Reid, G. W. (1993). From Concept to Form in Landscape Design. John Wiley & Sons
Reid, G. W. (1987). Landscape Graphics – From Concept Sketch to Presentation Rendering. Architectural Press.
Tuan, Y. and Hoelscher, S. (2001) Space And Place: The Perspective of Experience. U. Minnesota Press.

Mapa IV - Projeto de Interiores e Ambientes VI

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Projeto de Interiores e Ambientes VI

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Interiors and Environments Project VI

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 D

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 270

4.4.1.5. Horas de contacto:
 90
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4.4.1.6. ECTS:
10

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Federico Meireles 15

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Leonardo Moreira 30
Diogo Riobon 45

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Desenvolvimento dos aspetos conceptuais estimulando a criatividade e a pesquisa de conteúdos; Aquisição da
consciência do processo projetual relacionada com as responsabilidades do projeto e decisões inerentes; Ser capaz
de desenvolver o design de um ambiente com vista a antecipar aspetos relativos à execução de obra e manutenção
dos espaços.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The development of conceptual aspects stimulating creativity and research contents; Awareness of the design process
and notion of the responsibility within the design decisions; Being able to develop a landscape design anticipating the
maintenance issues; Being able to develop an environment design and adjust maintenance costs wile improving the
outdoors.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Elementos fundamentais para a Instrução de um Projeto de Execução - Caderno de Encargos: a natureza e qualidade
dos materiais, condições técnicas gerais, condições técnicas especiais, a memória descritiva (função, organização,
objetivos, conteúdos). Sistema de gestão da manutenção de um espaço exterior e as técnicas de manutenção
aplicáveis; Levantamento de um espaço exterior de utilização pública; Design para a qualificação dos espaços
exteriores de utilização pública, atendendo a critérios de adequação dos custos de construção e de manutenção

4.4.5. Syllabus:
Key elements in the specifications design project - Tendering specifications: The Nature and Quality of Materials,
General Technical Conditions, Special Technical Conditions, Descriptive Memory (function, organization, objectives,
contents); Management system for the maintenance of the outdoor space and the applied techniques; Survey of an
outdoor space; Qualification design project in public use space, taking in account the criteria of construction and
maintenance costs

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento do conceito subjacente ao projeto estimula a criatividade e a pesquisa de conteúdos e soluções
aplicáveis ao caso de estudo do espaço público dado. Para a avaliação da manutenção de um espaço exterior é
necessário compreender como funciona a gestão da manutenção, quais as técnicas e as operações de manutenção
utilizadas. Para elaboração de um projeto de base ou requalificação de um espaço exterior considerando a sua
manutenção, é necessário dominar os aspetos que permitem antecipar e adequar custos e técnicas de construção e
manutenção. Para executar uma proposta de design do espaço exterior, é necessário dominar os aspetos teórico-
práticos relacionados com a construção e manutenção de jardins e com a exequibilidade de um projeto.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The development of the concept stimulates creativity and demands for search of contents and solutions towards a
design resolution of the given case-study; To the assessment of the maintenance of a given space it is necessary to
understand how does the management of maintenance is processed, which techniques are used and how to proceed
in surveying and data collecting; To the elaboration of a base design or a re-qualification design of the outdoor space,
considering its maintenance plan, it is necessary to master the aspects that allow to anticipate and adjust costs and
techniques of constructions and maintenance. In order to implement the requalification of a given outdoor space, it is
necessary to understand several theoretical and practical aspects related with garden construction and maintenance
and design execution.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino de Projeto em ambiente de ateliê, com sessões plenárias teórico-práticas de discussão e palestras. É seguido
o modelo de Fábrica de Projeto fazendo parte do processo produtivo os levantamentos de campo, análise do lugar,
síntese da avaliação, programa de projeto, bem como a negociação através de sessões de discussão tutorial das
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soluções concetuais e técnicas e de apresentações expositivas e justificativas das propostas. Modo Avaliação por
Projeto, que prevê nesta UC a avaliação do Processo de Projeto (ao longo do horário letivo) e a avaliação do Produto
(através de uma Entrega Final). Para o cálculo da informação final é contabilizada a avaliação de duas apresentações e
dois testes escritos que compõe a avaliação do Processo e correspondem a 30% e a Entrega Final a 70%.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Studio with oral communications and plenary discussions. Model: Design Factory. The design production also
integrates the field survey techniques, site analysis, maintenance survey and evaluation techniques, and the synthesis
of a design programme; as well as the negotiation process by undertaking tutorial discussion sessions and design
presentation. An assessment of the Creative Process 30% (along the semester) and Design Product 70% (by Final
Delivery)

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O modelo de Fábrica de Projeto, organiza o ateliê desde o desenvolvimento concetual de um projeto à sua
pormenorização com vista à execução, sistematizando o processo produtivo de projeto. Parte de uma visão concetual
global e transdisciplinar nas áreas da estética, ecologia e sociologia do espaço, derivando num programa de projeto e
posteriormente numa proposta ao nível de estudo prévio. Desenvolve posteriormente o anteprojeto ao nível criativo e
técnico de modo a adequar o espaço em termos de manutenção de qualidade global.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The Design Factory model, organizes the studio from the conceptual development to the detailing and specifications of
the design. Starts from a conceptual overview of the ecological, aesthetic and sociological components of the
outdoors intervention, which ends, at first, with a design masterplan. Afterwards the design advances to the technical
design stage, with intentions of adjusting the site in terms of maintenance and global quality.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Alexander, R. (2006) The Essential Garden Maintenance Workbook. Timber press
Bell, S. (2008) Design for outdoor recreation. Taylor & Francis 
Cooper Marcus, C. (1997) People Places: Design Guidelines for Urban Open Space. Wiley.
Godsey, L. (2012) Interior Design Materials and Specifications. Fairchild Books.
Goossens, J. (1995) Public Space: Design, Layout, And Management Of Public Open Space In Rotterdam.
Loidl, H. (2014) Open(ing) Spaces: Design as Landscape Architecture. Birkhäuser

Mapa IV - Prototipagem

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Prototipagem

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Prototyping

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 D

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 270

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60

4.4.1.6. ECTS:
 OT 15 PT 45

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
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Ana Cristina Briga de Sá 30

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Nuno Miguel Cordeiro Cristelo 30

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC tem como objetivo principal de estudo a utilização de ferramentas de desenho e fabrico para a conceção,
prototipagem, produção e fabrico de produtos. Pretende-se que o aluno seja capaz de: A) Conhecer os materiais a
utilizar em processos de prototipagem, identificando as suas potencialidades e limitações, para além de identificar
aqueles que melhor se adequam ao produto em vista; B) Identificar a técnica de prototipagem mais adequada a cada
fase do desenvolvimento de um produto; C) Aplicar os diferentes processos manuais, digitais e de prototipagem
rápida; D) Compreender o funcionamento de sistemas de CAD e a sua importância no processo de prototipagem; E)
Testar o uso de ferramentas de fabrico assistido por computador na conceção e fabrico de objetos; F) Ampliar os
instrumentos do processo criativo de projeto.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The main objective of this course is to study the use of design and manufacturing tools for product design,
prototyping, production and manufacturing. It is intended that the student is able to: A) Know the materials to be used
in prototyping processes, identifying their potentialities and limitations, in addition to identifying those that best suit
the product in question; B) Identify the most appropriate prototyping technique for each phase of product
development; C) Apply different manual, digital and rapid prototyping processes; D) Understand the workings of CAD
systems and their importance in the prototyping process; E) Test the use of computer aided manufacturing tools in the
design and manufacture of objects; F) Expand the instruments of the creative design process.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Materiais utilizados em prototipagem; 
2. Ferramentas de fabrico manual e digital (possibilidades e restrições a nível mecânico e material; implicações no
desenvolvimento da materialidade e morfologia do produto);
3. Sistemas produtivos de personalização em série e estandardizados;
4. Estratégias de conceção e produção em sistemas complexos;
5. Desenvolvimento de metodologias de criação de produto com processos de fabrico assistido por computador;
6. Conceção e produção de protótipos de um objeto por meios de ferramentas de fabrico por computador.

4.4.5. Syllabus:
1. Materials used in prototyping;
2. Manual and digital manufacturing tools (mechanical and material possibilities and restrictions; implications in
product materiality and morphology development);
3. Productive series and standard customization systems;
4. Design and production strategies in complex systems;
5. Development of product creation methodologies with computer aided manufacturing processes;
6. Design and manufacture of prototypes of an object using computer-made tools.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apresentados estão de acordo com os objetivos definidos para esta UC de acordo com a
correspondência (capítulos - objetivos) que a seguir se apresenta: 1-A; 2- B,C,F; 3-B,F; 4-B,F; 5-B,D,E,F; 6-B,D,E,F.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus presented is in accordance with the objectives defined for this curricular unit according to the following
correspondence (chapters-objectives): 1-A; 2- B,C,F; 3-B,F; 4-B,F; 5-B,D,E,F; 6-B,D,E,F.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método de ensino adotado pretende criar condições para captar o interesse dos alunos, fomentando a sua
participação nas aulas. Os conteúdos programáticos serão ministrados em aulas teórico-práticas o que permitirá a
aplicação prática dos conceitos teóricos expostos. De acordo com o definido no nº 1 do artigo 14º do Regulamento
Pedagógico (RP) da UTAD (Regulamento nº 136/2018, DR nº 41, de 27 Fev. 2018), os regimes de avaliação
contemplados nesta UC são: Avaliação contínua (AC) e Avaliação por exame (AE). A avaliação contínua (AC) inclui a
realização de testes, trabalhos práticos e relatórios ao longo do semestre.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching method adopted aims to create conditions to capture the students' interest, encouraging their
participation in the classes. The syllabus will be taught in theoretical-practical classes which will allow the practical
application of the theoretical concepts exposed. It is proposed to solve extra-class exercises that allow the student,
during their individual study, to analyse their responsiveness and possible difficulties to obtain a correct solution of
the proposed problems. As defined in the Article 14º (1) of the UTAD Pedagogical Regulation (RP) (Regulation No.
136/2018, DR no. 41, of 27 Feb. 2018), the assessment schemes contemplated in this UC are: Continuous Assessment
(CA) ) and Examination Assessment (AE). Continuous assessment (CA) includes tests, practical works and reports
during the semester.
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4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A lecionação dos conteúdos programáticos em aulas teórico-práticas, que assenta na demonstração prática dos
conceitos teóricos através da apresentação de casos práticos e da realização de exercícios e de trabalhos práticos,
permite ao aluno uma aprendizagem mais imediata dos mesmos. Os alunos terão a possibilidade de trabalhar com
diferentes materiais e perceber quais as suas potencialidades e limitações, bem como identificar quais os que melhor
se adequam ao produto em vista. Terão a possibilidade de utilizar diferentes métodos de prototipagem.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching of the syllabus in theoretical/practical classes, which is based on the practical demonstration of
theoretical concepts through the presentation of practical cases and the development of exercises and practical works,
allows the student a more immediate learning of them. Students will be able to work with different materials and
understand their potentials and limitations, as well as identify which ones best suit the required product. They will be
able to use different prototyping methods.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- CHUA, C. K., LEONG K. F., LIM, C. S. - Rapid Prototyping, Principles and Applications (2ª ed). World Scientific
Publishing Co. Pte. Ltd., 2003.
- LEFTERI, C. - Making It: Manufacturing Techniques for Product Design. London: Laurence King Publishing, 2007.
- MITCHELL, F. H. - CIM systems: An Introduction to Computer-Integrated Manufacturing. London: Prentice-Hall, 1991
London, 2007.
- E. S. Simão, F. Braga, Jorge Lino Alves, Teresa Duarte e Rui Neto; Protoclick Prototipagem Rápida, 2001

Mapa IV - Realidade Digital

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Realidade Digital

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Digital Reality

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 D

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 135

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Maximino Esteves Correia Bessa 60

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 (OA1) Definir conceitos básicos de realidade virtual e aumentada

 (OA2) Identificar e descrever os diversos componentes de um sistema de realidade virtual e aumentada. 
 (OA3) Definir perceção humana, descrever os vários sistemas sensoriais, e identificar as limitações que cada um

destes sistemas possui. 
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(OA5) Adquirir competências em Realidade Virtual e aumentada e com tecnologias de interação em tempo real.
(OA6) Criar uma experiência/simulação de realidade virtual ou aumentada. 
(OA7) Adquirir competências para a avaliação de experiências em realidade virtual e aumentada-
(OA8) Contactar com tecnologia recente de realidade virtual e aumentado, como por exemplo oculus rift ou hololens.
(OA9) Revelar interesse e gosto pelo conjunto das atividades e tarefas propostas e desenvolvidas.
(OA10) Revelar interesse e gosto pelas tarefas desenvolvidas quer a nível individual, quer a nível de trabalho em
grupo.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
(OA1) Define basic concepts of virtual and augmented reality
(OA2) Identify and describe the various components of an augmented and virtual reality system.
(OA3) Define human perception, describe the various sensory systems, and identify the limitations that each of these
systems has.
(OA5) Acquire skills in Virtual and Augmented Reality and real-time interaction technologies.
(OA6) Create an augmented or virtual reality experience / simulation.
(LO7) Acquire skills for the evaluation of virtual reality and augmented reality experiences.
(OA8) Contact with recent augmented virtual reality technology, such as oculus rift or hololens.
(LO9) Reveal interest and liking for the set of activities and tasks proposed and developed.
(OA10) Show interest and enjoyment of tasks performed both individually and in group work.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Capítulo 1 - Introdução à Realidade Virtual e Aumentada
Capítulo 2 - Sistemas de Realidade Virtual e Aumentada
Capítulo 3 - Sentidos e Perceção Humana 
Capítulo 4 - A experiência de Realidade Virtual e Aumentada
Capítulo 5 - Desenho de Experiências de Realidade Virtual e Aumentada
Capítulo 6 - Avaliação de experiências de Realidade Virtual e Aumentada

4.4.5. Syllabus:
Chapter 1 - Introduction to Virtual and Augmented Reality
Chapter 2 - Virtual and Augmented Reality Systems
Chapter 3 - Human Senses and Perception
Chapter 4 - The Augmented and Virtual Reality Experience
Chapter 5 - Designing Augmented and Virtual Reality Experiments
Chapter 6 - Evaluating Virtual and Augmented Reality Experiences

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os vários objetivos a atingir pelos alunos na medida em que o
conhecimento das questões mais concetuais irá permitir aos alunos adotar uma postura crítica na análise e
implementação de aplicações de realidade virtual e aumentada. A componente mais prática do programa irá, por sua
vez, dotar os alunos do know how necessário para a concretização de projetos nesta área especifica.

Conteúdo programático componente teórica - OA1-OA5, OA7
Conteúdo programático componente prática - OA5-OA10

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is consistent with the various objectives to be achieved by students as knowledge of the most conceptual
issues will enable students to take a critical stance in analyzing and implementing virtual and augmented reality. The
more practical component of the program will, in turn, provide students with the necessary know-how to carry out
projects in this specific area.

Syllabus Theoretical Component - OA1-OA5, OA7
Syllabus: Practical component - OA5-OA10

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método pedagógico utilizado nas aulas teóricas é o método expositivo, o que possibilita a transmissão de
informações e conhecimentos com continuidade.
É também aplicado o método interrogativo, questionando sistematicamente os alunos de forma a verificar os
conhecimentos adquiridos.
Nas aulas práticas, embora o método mais utilizado seja o ativo, suscitando dessa forma a atividade dos alunos
através da resolução de exercícios práticos, é também usado o método interrogativo como forma de rever a matéria
lecionada nas aulas teóricas.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The pedagogical method used in lectures is the expository method, which enables the transmission of information and
knowledge with continuity.
The interrogative method is also applied, systematically questioning the students in order to verify the acquired
knowledge.
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In practical classes, although the most used method is the active one, thus raising the students' activity through the
resolution of practical exercises, the interrogative method is also used as a way to review the subject taught in the
theoretical classes.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As estratégias que suportam a metodologia de ensino adotada, desde a técnica expositiva à interrogativa e prática,
com base na resolução e questões-chave e de exercícios fundamentais, perspetivam-se como ideais de modo a
permitir aos alunos o efetivo conhecimento das tecnologias fundamentais para a resolução das diversas questões
suscitadas na matéria a apreender, assim como da sua respetiva aplicação concreta e resolução. Justamente, os
exercícios e atividades debruçadas sobre a resolução de casos práticos auxilia o aluno no processo de tomada de
conhecimento sobre a fundamental matéria de criação de jogos de computador.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Strategies that support the teaching methodology adopted, from the expository technique to the interrogative and
practical, based on the resolution and key questions and fundamental exercises, are idealized in order to allow
students the effective knowledge of the fundamental technologies for the resolution of the various issues raised in this
area, as well as their practical application and resolution. Precisely, the exercises and activities focused on solving
practical cases assists the student in the process of knowledge about the fundamental subject of creating computer
games.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Título Virtual Reality: Concepts and Technologies
Autor Philippe Fuchs, Guillaume Moreau, Pascal Guitton
Editora CRC Press
ISBN ISBN-13: 978-0415684712
Ano 2011

Título Developing Virtual Reality Applications - Foundations of Effective Design
Autor Alan B. Craig, William R. Sherman and Jeffrey D. Will
Editora Morgan Kaufmann
ISBN ISBN-13: 978-0123749437
Ano 2009

Título Creating Augmented and Virtual Realities: Theory & Practice for Next-Generation Spatial Computing
Autor y Erin Pangilinan,Steve Lukas, Vasanth Mohan
Editora O′Reilly
ISBN ISBN-13: 978-1492044192
Ano 2019

Mapa IV - Semiótica e Teorias da Comunicação

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Semiótica e Teorias da Comunicação

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Semiotics and Communication Theories

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 D

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 135

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60

4.4.1.6. ECTS:
 5
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4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Rute Bastardo 30

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Sara Estevão 30

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Adquirir informação teórica indispensável sobre Semiótica e Teorias da Comunicação.
2. Ler e interpretar signos diversificados.
3. Compreender a conceção bipolar do signo: significante e significado.
4. Distinguir criticamente os diferentes signos usados na e pela Comunicação Social.
5. Reconhecer os signos linguísticos através da produção e interpretação de sentido.
6. Aplicar as competências adquiridas à análise semiótica de textos, imagens e objetos.
7. Ler e consultar bibliografia pertinente no âmbito da Semiótica e das Teorias da Comunicação.
8. Promover uma atitude crítica relativa aos fenómenos comunicativos.
9. Questionar os limites da comunicação, construindo um sentido crítico relativamente ao mundo que nos rodeia. 
10. Identificar as teorias mais relevantes nas Teorias da Comunicação.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. Acquire the theoretical essential information about Semiotics and Communication Theories.
2. Read and interpret diversified signs.
3. Understand the bipolar concept sign: the signifier and signified.
4. Critically distinguish the different signs used in and for Social Communication.
5. Recognize the language signs through the production and interpretation of meaning.
6. Apply the skills acquired to the semiotic analysis of texts, images and objects.
7. Read and consult relevant literature in the context of Semiotics and Communication Theories.
8. Promote a critical attitude towards communicative phenomena.
9. Question the limits of communication, building a critical sense of the world around us. 
10. Identify the most relevant theories in Communication Theories

4.4.5. Conteúdos programáticos:
I - Semiótica
1. Breve história da Semiótica
2. Sinais e signos
3. Tipos de signos
4. Os campos da Semiótica
5. Os vários modelos semióticos
6. A divisão da Semiótica em Sintaxe, Semântica e Pragmática
7. As propriedades sintácticas dos signos
8. As propriedades semânticas dos signos
9. As propriedades pragmáticas dos signos
10. Métodos de análise em Semiótica da Comunicação
11. Semiótica Visual

II – Teorias da Comunicação

1. A Teoria Matemática da Informação. O modelo de Shannon e Weaver.
2. A Escola de Palo Alto. Watzlawick, Batteson, Goffman, Mead. 
3. A comunicação não verbal. Edward Hall, Robert Hall, Ray Birdwhistell, Albert Mehrabian.
4. A Retórica. Antiguidade Clássica. Gregos e Romanos. 
5. Teorias Críticas - Escola de Frankfurt.
6. Teoria da Espiral do Silêncio.
7. Teoria dos Usos e Gratificações.
8. Modelo de Lasswell.
9. Cultivation analysis.
10. Teoria do Agendamento e teoria do Gatekeeper.
11. Teoria dos Valores-Notícia

4.4.5. Syllabus:
I – Semiotics
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1. Brief History of Semiotics
2. Signals and symbols
3. Types of signs
4. The fields of semiotics
5. The various semiotic models 
6. The division of semiotics in Syntactics, Semantics and Pragmatics
7. The properties of syntactic signs
8. The semantic properties of signs
9. Pragmatic properties of signs
10. Methods of analysis in Semiotics of Communication
11. Visual Semiotics

II. Communication Theories

1. Shannon and Weaver model.
2. Palo Alto school. Edward Hall, Robert Hall, Ray Birdwhistell, Albert Mehrabian
3. Nonverbal approach. Edward Hall, Robert Hall, Ray Birdwhistell, Albert Mehrabian.
4. The Rhetoric. Classic Antiquity. Greeks and Romans.
5. Critical theories- Frankfurt School. 
6. Spiral of Silence Theory
7. Uses and Gratifications Theory
8. Laswell’s model
9. Cultivation analysis 
10. Agenda-setting theory and Gatekeeper Theory
11. News value theory

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O estudo dos conteúdos programáticos selecionados permitirá aos alunos conhecer de uma forma sistemática as
principais problemáticas que se colocam quando se aborda a Semiótica e as Teorias da Comunicação. Os objetivos
propostos, assentes nos mesmos conteúdos, quando cabalmente cumpridos, levarão a que os alunos tenham um
conhecimento aprofundado dessas problemáticas.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:

The study of selected syllabus will allow the students to learn in a systematic way the main issues that arise when
dealing with the Semiotics and Theories of Communication. The proposed targets, based on the same contents, when
fully completed, will lead the students to have a thorough understanding of these issues.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A exploração de cada um dos conteúdos será acompanhada por atividades de caráter prático, que visam a construção
de conhecimentos (exercícios de descoberta) ou a consolidação dos conhecimentos adquiridos (exercícios de treino).
A avaliação constará da participação dos alunos nas aulas, de um teste escrito e de um trabalho prático a apresentar
oralmente.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The operation of each of the content will be accompanied by practical nature of activities aimed at building knowledge
(discovery exercises) or the consolidation of knowledge (training exercises). The evaluation will include the
participation of students in class, a written test and a practical work to be presented orally

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino da unidade curricular adequam-se aos princípios, objetivos e competências estabelecidos
no regulamento da universidade. A componente curricular é constituída por atividades de difusão do conhecimento
obtido pela concretização da investigação, realização, apresentação, discussão de trabalhos e preparação do teste de
avaliação escrito, em articulação com os projetos individuais do aluno.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methods of the course are correspondent to the principles, objectives and competences set out in the
university regulation. The curriculum component consists of outreach activities of knowledge gained by the
implementation of research, development, presentation, discussion and preparation of the written test, in conjunction
with the individual projects of the student.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Carmelo, Luís (2003), Semiótica – Uma Introdução. Mem Martins: Publicações Europa-América.
Chandler, Daniel (2002). Semiotics: the Basics. London: Routledge.
Cobley, Paul e Litzia Jansz (2001), Semiotics. Cambridge: Icon Books / Totem Books. 
Eco, Umberto (2001), Semiótica e Filosofia da Linguagem. Lisboa: Instituto Piaget.
Eco, Umberto (2017), O Signo. Lisboa: Editorial Presença.
Floch, Jean-Marie (1993), Semiótica, Marketing y Comunicación. Barcelona: Ediciones Paidós.
Hall, Sean (2012), This Means That – A User’s Guide to Semiotics. London: Laurence King Publishing.
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Peirce, Charles S. (2000), Semiótica. São Paulo: Editora Perspectiva.
Rodrigues, Adriano Vasco (2000), Introdução à Semiótica, 2ª ed. Lisboa: Edições Cosmos.
Souza, Licia Soares de (2006), Introdução às Teorias Semióticas. Petrópolis: Editora Vozes.
Baudrillard, Jean (1995): A Sociedade de Consumo. Rio de Janeiro: Editora Elfos.

Mapa IV - Sociologia do Consumo

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Sociologia do Consumo

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Sociology of Consumption

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 D/ASSS

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 135

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Francisco Godinho 30

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Nuno Sá Leal 15

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta UC fornece uma abordagem introdutória às questões sociológicas do consumo, pretendendo:

 - Desenvolver competências de interpretação das principais teorias sociológicas do consumo. 
 - Discutir as questões conceptuais e as diversas manifestações do consumo; os seus significados sociais; os

símbolos e a identidade; a hierarquização e distinção social; a reprodução e mobilidade.
 - Analisar modelos, configurações e trajetórias de consumo.

 - Discutir o consumo como escolha racional ou como insaciabilidade.
 - Desenvolver competências de reflexividade em torno de questões contemporâneas da sociedade de consumo,

estimulando o trabalho de pesquisa e a análise crítica do consumo numa perspetiva de sustentabilidade.
 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 This UC provides an introductory approach to the sociological issues of consumption, intended to:

 - Develop skills for interpreting the main sociological theories of consumption.
 - Discuss conceptual issues and the various consumption manifestations; their social meanings; symbols and identity;

hierarchization and social distinction; reproduction and mobility.
 - Analyze models, configurations and consumption trajectories.

 - Discuss consumption as rational choice or as insatiability.
 - Develop reflexive skills around contemporary issues of consumer society, stimulating research work and critical

analysis of consumption from a sustainable perspective.
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4.4.5. Conteúdos programáticos:
1.A sociologia do consumo: breve resenha histórica
2.Questões conceptuais para uma abordagem sociológica do consumo e dos contextos sociais 
2.1Dos modelos da escolha racional à insaciabilidade
2.2. Thorstein Veblen, do consumo conspícuo ao impacto ambiental 
2.3 Baudrillard e a sociedade de consumo
2.4 Pierre Bourdieu e os consumos culturais 
2.5.A tese de Douglas e Isherwood: dimensões culturais e simbólicas do consumo 
2.6Outras abordagens teóricas à cultura de consumo
3 Práticas de consumo implicadas na teoria social contemporânea
3.1O conceito de habitus segundo a Teoria da Prática
3.2Críticas ao conceito de habitus 
4Temas contemporâneos: 
4.1Consumo e sustentabilidade, económica, ambiental e Social
4.2Economia circular, novos fluxos circulares de reutilização, reciclagem e renovação
4.3Habitus e Reflexividade: entre o constrangimento e a criatividade dos agentes
4.4Espaços comerciais e de consumo: pequeno comércio, grandes superfícies, centros comerciais e comércio
eletrónico

4.4.5. Syllabus:
1.The sociology of consumption a brief historical review
2Conceptual issues for a sociological approach to consumption and social contexts
2.1From rational choice models to insatiability
2.2Thorstein Veblen, from Consumption Consumption to Environmental Impact
2.3Baudrillard and the consumer society
2.4Pierre Bourdieu and the cultural consumptions
2.5Douglas and Isherwood's thesis: cultural and symbolic dimensions of consumption
2.6Other theoretical approaches to consumer culture
3. Consumption practices implicated in contemporary social theory
3.1The concept of habitus according to the theory of practice
3.2Criticisms of the concept of habitus
4. Contemporary themes
4.1Consumption and sustainability economic environmental and social.
4.2Circular economy, new circular flows of reuse recycling and renewal.
4.3Habitus and Reflexivity: between the embarrassment and creativity of agents.
4.4Commercial and consumer spaces: small businesses, department stores, shopping centers and e-commerce

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos abordados permitem desenvolver competências de análise sociológica do consumo e aprofundar a
visão crítica do consumo sustentável.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents covered enable the development of sociological consumption analysis skills and deepen the critical view
of sustainable consumption.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A UC funciona com sessões teóricas estimulando uma participação efetiva nas aulas. Promove-se o acompanhamento
direto dos alunos na preparação dos seus trabalhos. A metodologia de ensino inclui atividades de contacto e
atividades de trabalho autónomo, como a e preparação conceptual, pesquisa bibliográfica e trabalhos de grupo.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The UC works with theoretical sessions encouraging an effective participation in class. Promotes direct monitoring of
students in the preparation of their work. The teaching methodology includes contact activities and autonomous work
activities such as conceptual preparation, bibliographic research and group work.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos abordados e a orientação da metodologia de ensino – aulas expositivas, acompanhamento individual e
trabalho autónomo em grupo - permitem aprofundar a interpretação crítica das teorias de consumo, das práticas e
contextos de consumo. De igual modo, o trabalho de pesquisa em grupo sobre temas contemporâneos do consumo
permite reforçar o espírito crítico e comportamentos de design sustentáveis

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The contents covered and the orientation of the teaching methodology - lectures, individual accompaniment and
autonomous group work - deepen the critical interpretation of consumption theories, practices and consumption
contexts. Similarly, the group research work on contemporary consumer themes allows for reinforcing critical thinking
and sustainable design behaviors.
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4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BOURDIEU, P. (2008). A distinção. São Paulo, Zouk.
BAUDRILLARD, J. (1995). A sociedade de consumo. Lisboa, Edições 70. 
BAUMAN, Z., (2008) Vida de Consumo, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 
DOUGLAS, M.; ISHERWOOD, B. (2004). O mundo dos bens: para uma antropologia do consumo. Rio de Janeiro: UFRJ. 
GIDDENS, A. (1994). A Modernidade e a Identidade Pessoal, (Trad. Miguel Vale de Almeida), Oeiras, Celta Editora. 
MILLER, D. (2002). Teoria das compras. O que orienta as escolhas dos consumidores. São Paulo, Nobel.
PORTILHO, F. (2005). Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania. São Paulo, Ed. Cortez.
STILLERMAN, Joel (2015). The Sociology of Consumption: a Global Approach, Cambridge: Polity Press.
TATZEL, M. (ed.), (2013). Consumption and well-being in the material world, New York: Springer.
VEBLEN, T. (1965). A teoria da classe ociosa: um estudo económico das instituições. São Paulo: Pioneira 

Mapa IV - Sustentabilidade

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Sustentabilidade

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Sustainability

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 D.

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 135

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Maria João Melo 60

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta UC pretende fornecer os conceitos e aprendizagens necessárias contribuindo para um design voltado para a

ecoeficiência, para a desmaterialização e vocacionada para o desenvolvimento sustentável. O aluno deverá ser capaz
de: Compreender os conceitos de desenvolvimento sustentável, bem como conhecer o Sistema de Indicadores de
Desenvolvimento Sustentável; Explicar os processos-chave do ecossistema como a transferência de energia e os
ciclos de carbono, oxigénio, nutrientes e da água; Desenvolver o conhecimento sobre a utilização eficiente de
recursos naturais, impacte energético e ambiental; Identificar as ferramentas de análise de ciclo de vida; Desenvolver
o conhecimento sobre a redução da pegada hídrica e ecológica; Conhecer os conceitos ligados a AIA e AAE;
Identificar as práticas de operacionalização de princípios de sustentabilidade nas práticas de projeto

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 This course aims to provide the concepts and the necessary learning, contributing to a design focused on eco-

efficiency, dematerialization and on sustainable development. The students should be able to: Understand the
concepts of sustainable development, as well as know the Sustainable Development Indicator System; Explain key
ecosystem processes such as energy transfer and the cycles of carbon, oxygen, nutrients and water; Develop
knowledge on the efficient use of natural resources, energy and environmental impact; Identify life cycle analysis
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tools; Develop knowledge on water and ecological footprint reduction; Know the concepts related to EIA and SEA;
Identify sustainability principles operationalization practices in project practices.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à sustentabilidade
Noção de sustentabilidade, ecologia industrial, desmaterialização, eco-eficiência, pegada ecológica e hídrica
Abordagem sustentável ao desenvolvimento e certificação do produto
Sustentabilidade e Ética Ambiental
Legislação e garantia ambiental
Exigências da EU 2030 e agenda para o desenvolvimento sustentável (ONU)
2. Sistema de Indicadores de Sustentabilidade
3. Avaliação de Impacte Ambiental e Avaliação Ambiental e Estratégica
4. Utilização de recursos naturais
Alteração dos ecossistemas
Utilização sustentável
Pegada ecológica
Pegada Hídrica
5. A Análise de Ciclo de Vida (ACV)
Sistemas e ferramentas na ACV
SGAs e ISO 14000 e ISO 50001
6. Energia e ambiente
Estratégias de design passivo
Integração de fontes de energia renovável e eficiência energética
Qualidade do ar interior
Utilização eficiente de água
Reciclagem e reutilização da água
Nexus água-energia
Gestão, reciclagem e tratamento de resíduos
8. Avaliação e Comunicação do Desempenho Ambiental

4.4.5. Syllabus:
1. Introduction to sustainability
Sustainability concepts, industrial ecology, dematerialization, eco-efficiency, ecological and water footprint
Sustainable approach to product development and certification
Sustainability and Environmental Ethics
Legislation and environmental guarantee
EU 2030 requirements and sustainable development agenda (UN)
2. Sustainability Indicators System
3. Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment
4. Utilization of natural resources
Ecosystem change
Sustainable use
Ecological footprint
Water footprint
5. Life Cycle Analysis (LCA)
Systems and tools at ACV
SGAs and ISO 14000 and ISO 50001
Eco-labeling and EPDs
6. Energy and environment
Passive Design Strategies
Integration of renewable energy sources and energy efficiency
Indoor air quality
Efficient use of water
Water recycling and reuse
Nexus Water-Energy
Waste management, recycling and treatment
8. Environmental Performance Assessment and Communication

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão organizados de modo a permitir uma compreensão progressiva e abrangente das
matérias abordadas na UC, contribuindo, assim, para os objetivos definidos.
A Sustentabilidade não é apenas sobre o meio ambiente, mas também sobre o modo como se encara a relação entre o
desenvolvimento, as sociedades e culturas em que se atua, tendo em consideração o modo como estas partes afetam
e são afetados pelas decisões tomadas no desenvolvimento de novos produtos sustentáveis, bem como o seu
impacte ambiental. Pretende ter-se uma abordagem completa, promovendo o diálogo entre os alunos acerca das
diferentes áreas de sustentabilidade, para que os alunos possam compartilhar ideias e explorar o futuro de soluções
ambientais sustentáveis ao longo do curso.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus are organized to allow a progressive and comprehensive understanding of the subjects covered in the
course, thus contributing to the defined objectives.
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Sustainability is not just about the environment, so you'll look at the relationship between development and the
societies and cultures in which it operates, taking into consideration how these entities affect and are affected by the
decisions made in the development of new products, as well as their environmental impact. It is intended to give a
global approach of sustainability, in order to encourage dialogue between different fields of sustainability, so that the
students can share ideas and explore the future of environmental sustainable solutions along the course.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino está estruturada em aulas de tipologia teórico (T). No entanto, sempre que possível, numa
primeira parte da aula, serão apresentados e desenvolvidos os conteúdos programáticos de cada um dos capítulos
lecionados, enquanto que, numa segunda parte, pretende-se recorrer a exemplos e casos de estudo reais, no sentido
de permitir uma melhor perceção das temáticas abordadas e uma maior interação com os temas em estudo.
A avaliação será realizada com base numa prova de avaliação de conhecimentos e na apresentação de um trabalho
exploratório dos temas estudados. A classificação será obtida através da média aritmética dos dois momentos de
avaliação.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodology is structured in theoretical typology (T) classes. However, whenever possible, in a first part
of the class, the syllabus of each of the taught chapters will be presented and developed, while in the second part, it is
intended to use real examples and case studies, in order to allow a better understanding of the topics addressed and a
greater interaction with the topics under study.
The evaluation will be based on a knowledge assessment test and the presentation of an exploratory work of the
studied subjects. The classification will be obtained through the arithmetic mean of the two evaluation moments.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conhecimentos necessários para se alcançar os objetivos estabelecidos na unidade curricular são fornecidos
durante as aulas expositivas. As questões colocadas aos alunos e pelos próprios alunos durante as aulas contribuem
para a consolidação dos conhecimentos e para alcançar os mesmos objetivos.
Procura-se atingir os objetivos estabelecidos para a respetiva unidade curricular através da avaliação de um projeto
real com a apresentação do mesmo por parte dos alunos, no final do semestre. Pretende-se que no projeto os alunos
apliquem os conhecimentos adquiridos ao longo do semestre e adquiram competências para desenvolverem um
projeto com princípios sustentáveis.
Pretende-se que a avaliação através da realização do projeto desperte aos alunos o interesse pela sustentabilidade, de
maneira a que estes consigam desenvolver o tema com interesse, fundamentá-lo, discuti-lo e transmiti-lo a terceiros.
A metodologia de ensino praticada é bastante completa e capaz de dar ao aluno as competências que lhes permitam
aplicar os princípios da Sustentabilidade fomentando assim um desenvolvimento ecológico, de maneira a construir
um ambiente saudável baseado na eficiência dos seus recursos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The knowledge required to achieve the objectives set in the course is provided during the lectures. The questions
asked to students and by the students themselves, during classes, contribute to the consolidation of knowledge and to
achieve the same goals.
The aim is to achieve the objectives set for the respective curricular unit by evaluating a real project with the
presentation of it by the students at the end of the semester. It is intended that in the project students apply the
knowledge acquired throughout the semester and acquire skills to develop a project with sustainable principles.
It is intended that the evaluation through the project realization motivate the students in sustainability practices, so
that they can develop the theme with interest, substantiate it, discuss it and pass it on to others.
The teaching methodology practiced is quite complete and able to give the students the skills that allow them to apply
the principles of Sustainability thus fostering ecological development, in order to build a healthy environment based
on the efficiency of resources.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Proposta para Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, DGA, 2000
The Principles of Sustainability. Simon Dresner, (2008).Earthscan publisher ISBN: 978-1-84407-496-9. 
The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance. Klaus Bosselmann, (2008). University of Auckland,
New Zealand. ISBN: 978-0-7546-9052-8 
Bhamra, T. E Lofthouse, V. (2007) Design for sustainability - a practical approach, Hampshire, Gower. 
Frazão, R., Peneda, C. E Fernandes, R. (2006) Adoptar a Perspectiva de Ciclo de Vida. Lisboa: INETI - CenDES
Manzini, Ezio (2011). O Desenvolvimento de Produtos Sustentáveis. Os Requisitos Ambientais dos Produtos
Industriais. Editora da Universidade de São Paulo
DWARDS, B.; HYETT, P. 2004. Guía básica de la Sostenibilidad. Editorial Gustavo Gili, SA, ISBN:84-252-1951-5,
Barcelona
LEWIS OWEN, J. 1999. A Green Vitruvius - Principles and praticals of sustainable design. James & James, ISBN: 1-
873936-94-X, London

Mapa IV - Tecnologia da Madeira

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Tecnologia da Madeira
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4.4.1.1. Title of curricular unit:
Wood Technology

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CFP

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
135

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP 60

4.4.1.6. ECTS:
5

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Emilia Silva 45

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Carla Rendeiro 15

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Adquirir conhecimentos que permitam distinguir as principais espécies que compõem a floresta portuguesa e aquelas
com maior interesse comercial.
Perceber as propriedades físicas e mecânicas da madeira e da cortiça.
Compreender os principais aspetos inerentes ao uso da madeira e da cortiça e relacioná-las com as propriedades
desses materiais

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To acquire knowledge to distinguish the main species that make up the Portuguese forest and those with greater
commercial interest.
Understand the physical and mechanical properties of wood and cork.
Understand the main aspects inherent related to the use of wood and cork and relate them to the properties of these
materials.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Noções básicas de anatomia da madeira; as características comuns a todas as madeiras; Propriedades físicas da
madeira: higroscopicidade, densidade, retrações; Propriedades mecânicas;
Estrutura e propriedades da cortiça; 
Madeira modificada: folheados; contraplacados; painéis aglomerados (fibra e partículas); lamelados colados.

4.4.5. Syllabus:
Basics of wood anatomy; the characteristics common to all woods;
Physical properties of wood: hygroscopicity, density, shrinkage;
Mechanical properties of wood; cork structure and properties;
Modified wood: veneers; plywood; chipboard (fiber and particle board); glued laminates timber.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A filosofia dos conteúdos programáticos é providenciar uma formação sequencial do programa da unidade curricular
que irá permitir que os alunos adquiram os conhecimentos e as competências necessários para cumprir os objetivos
da UC. Nesta perspetiva, ela inicia-se com um modulo de Anatomia da madeira, onde os alunos começaram por
conhecer as estruturas anatómicas da madeira para melhor compreenderem e relacionarem com as principais
propriedades e características da madeira tentando sempre fazer a sua ligação à utilização final. Estas temáticas são
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também abordadas para a cortiça. Na última parte da UC são estudados os principais produtos obtidos através da
modificação da madeira, fazendo-se a sua caracterização e utilizações mais apropriadas.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The philosophy of the contents is providing a sequential formation of the curricular unit syllabus will allow students to
acquire the knowledge and skills necessary to meet the objectives of the curricular unit. From this perspective, it
begins with a Wood Anatomy module, where students began to know the anatomical structures of wood to better
understand and relate to the main properties and characteristics of wood always trying to make its connection to the
end use. These themes are also addressed for cork. In the last part of the course we study the main products obtained
through the modification of wood, making their characterization and appropriate main uses.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC será ministrada através de aulas teórico-práticas onde, sempre que possível, se realizarão trabalhos práticos de
forma a que os alunos visualizem e compreendam melhor os conceitos teóricos. Ao longo do desenvolvimento do
programa curricular da UC são dados exemplos práticos, de utilização do dia a dia da madeira ou da cortiça onde os
princípios teóricos estão envolvidos. A avaliação é feita com base em duas provas escritas realizadas uma a meio do
semestre e outra no fim.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The curricular unit will be taught through theoretical-practical classes where, whenever possible, practical work will be
carried out so that students can better understand the theoretical concepts. Throughout the development of the course
curriculum, practical examples are given of the use of wood or cork where theoretical principles are involved. The
assessment is based on two written tests, one in the middle of the semester and one at the end.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Toda a matéria lecionada é suportada pela bibliografia indicada, é explanada detalhadamente sempre com o recurso a
exemplos práticos que são projetados na sala de aula, e postos à discussão com os discentes, de modo a eliminar
duvidas que possam resultar da simples apresentação abstrata de conceitos teóricos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
All the lectures material is supported by the indicated bibliography, is always explained in detail with the use of
practical examples that are designed in the classroom, and lead to discussion with students, in order to eliminate
doubts that may result from the simple abstract presentation of concepts theorists.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Tsoumis, George (1991): Science and Technology of Wood - structure, properties, utilization. Verlag Kessel. ISBN: 978-
3-941300-22-4
Silva, M. E. (2010):Apontamentos de Tecnologia dos Produtos Florestais - Higroscopicidade da Madeira 
Silva, M. E. (2010): Apontamentos de Tecnologia dos Produtos Florestais - Composição Química da Madeira 
Silva, M. E. (2010): Apontamentos de Tecnologia dos Produtos Florestais - A Cortiça - Suas Características e
Propriedades
Silva, M.E.; Dias A.; Lousada, J. (2013). Madeira de pinho – Características e utilização.UTAD,

Mapa IV - Tecnologias de Produção

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Tecnologias de Produção

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Production Technologies

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 D/EM

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 135

4.4.1.5. Horas de contacto:
 TP 60

4.4.1.6. ECTS:
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5

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Cristóvão Lucas dos Santos 45

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Inês do Amaral 15

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objetivos visam complementar a aquisição de competências ao nível das propriedades mecânicas dos materiais
metálicos, compósitos e de polímeros; conhecer a influência das suas propriedades mecânicas quando sujeitos a
diversos processos de fabrico de peças e componentes. Pretende-se ainda criar competências básicas ao nível do
desenvolvimento de produto e conhecer e desenvolver competências ao nível dos processos de ligação dos diversos
materiais

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The aim is to acquire competences on mechanical properties, of the metallic, composites and polymer materials;
understand the mechanical properties influence of these materials resulting of the manufacture processes of parts and
components. It is also envisaged to achieve basic skills on product development and several materials binding
processes

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Tecnologia da fundição: técnicas de fundição e exemplos de aplicação.
2. Tecnologia de fabrico aditivo: processos de prototipagem rápida e impressão 3D, conceção tradicional e conceção
assistida por computador. Conceito de engenharia inversa.
3. Tecnologias da conformação plástica em massa e em chapa; prensas; embutidura; corte de chapa e puncionadoras.
Sistemas CNC. 
4. Tecnologia de fabrico de corte por arranque de apara: introdução; Torneamento; fresagem e furação; aplainamento
e retificação. Sistemas CAD/CAM.
5. Processos de ligação de metais: soldadura por fusão: elétrodo revestido, MIG/MAG, TIG, plasma e laser. Soldadura
em Estado Sólido: FSW, soldadura por resistência elétrica.
6. Processos de ligação de materiais compósitos e de polímeros: ligações em peças de madeira e juntas adesivas.

4.4.5. Syllabus:
1. Foundry technology: foundry techniques and application examples.
2. Additive manufacturing technology: prototyping and 3D printing processes, traditional design and Computer Aided
Design (CAD). Concept of Reverse Engineering.
3. Mass and plate plastic forming technologies; Presses, stamping, sheet metal cutting and punching. CNC systems.
4. Cutting technology for chip removal: introduction; Turning; milling and drilling; planing and grinding. CAD / CAM
systems.
5. Welding technology. Fusion welding: coated electrode, Metal Inert Gas / Metal Active Gas, Tungsten Inert Gas,
plasma and laser. Solid state welding: Friction Stir Welding, electric resistance welding.
6. Binding processes of composite materials and polymers: wood connections and adhesive joints.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Sendo esta uma unidade curricular de complemento no estudo dos processos de fabrico, todos os conceitos
fundamentais, associados aos processos de fabrico serão apresentados no primeiro Capítulo dos conteúdos
programáticos. No segundo Capítulo serão expostos os fundamentos relacionados com as tecnologias de fabrico
aditivo e de corte por arranque de apara; da conformação plástica, da fundição e dos processos de ligação

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Since this curricular unit constitutes a manufacturing processes complementary course, all the fundamental concepts
associated to manufacturing processes will be presented in the first Chapter of the presented syllabus. The second
chapter will present to expose the fundamentals related to additive issues manufacturing technology and cutting by
chip removal; metal forming, foundry and binding technologic processes.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas de contacto teóricas são apresentados os aspetos fundamentais dos vários processos de fabrico
recorrendo à técnica expositiva. Nas aulas práticas serão abordadas várias técnicas de metrologia, com utilização de
alguns aparelhos de medida. São ainda realizadas sessões de demonstração de alguns processos de fabrico, com a
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participação dos alunos (maquinagem em máquinas ferramenta convencionais e torno CNC, soldadura por elétrodos
revestidos, MIG, TIG e por pontos). No decorrer das aulas práticas são abordados e acautelados todos os aspetos
relacionados com a higiene e a segurança em ambiente oficinal.
A Classificação final da Unidade Curricular é obtida através de 

NFinal = 0,5 x NF + 0,5 x (PB+NP)

Onde:
NFinal - Classificação final
NP - Soma das avaliações práticas (3 mini-testes)
PB - Nota do trabalho de pesquisa bibliográfica
NF – Nota do teste de avaliação de conhecimentos teórico-práticos

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
In theoretical contact lectures the fundamental aspects of the various manufacturing processes are presented by
expository technique. In practical classes, a test for characterization of mechanical properties of materials is
performed, using metrology techniques with some measuring devices. Demonstrative sessions are also performed
regarding manufacturing processes with participation of students (conventional machine aparathus and CNC lathe
technology, coated electrodes, MIG, TIG and resistance welding). In the course of the practical classes aspects
addressing health and safety in workshop environmentare are taken care.
The final classification is obtained through the following formula:

NFinal = 0.5 x NF + 0.5 x (PB + NP)

Where:
NFinal - Final classification
NP - Classification obtained in 3 practical quizes
PB - Classification obtained in a Bibliographic work report
NF - Classification obtained in Theoretical and Practical knowledge evaluation tests

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As aulas teóricas são dedicadas à apresentação e ao desenvolvimento sistemático de competências que sustentam o
conhecimento necessário à aplicação prática dos processos de tecnológicos de fabrico e de ligação de peças, bem
como ao processamento de materiais. As aulas teórico-práticas são dedicadas à exposição de aspetos relevantes para
os processos expostos nas aulas teóricas e que constituem uma base para a aplicação oficinal. As aulas prático-
laboratoriais são essencialmente dedicadas a manipular materiais, a empregar processos de ligação, a utilizar
máquinas-ferramentas convencionais e de CNC (torno), necessárias ao desenvolvimento do produto.

Os trabalhos práticos realizados ao longo do semestre são apresentados com o objetivo de colocar os alunos perante
situações práticas oficinais. Já o trabalho de pesquisa procura o aprofundamento de conceitos inovadores associados
aos processos de fabrico e ao desenvolvimento do produto.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Theoretical lectures are devoted to the presentation and systematic development of skills necessary to understand
practical technological processes of manufacturing and bonding metals, as well as materials processing application.
The practical classes are dedicated to the presentation of relevant aspects shown in the theoretical lectures that
constitute a basis for workshop application. Practical and laboratory classes are essentially devoted to materials use,
binding processes, handling tools, use conventional and CNC (lathe) machines, which are required for product
development.

Practical works are performed throughout the semester with the aim to put students before workshop practical
situations. Bibliographic work seeks to deepen innovative concepts associated to manufacturing processes and
product development

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Tecnologia de Fabrico, João Paulo Davim, A. Festas e A. Completo, ISBN: 9789728953317
Programação de CNC para Torno e Fresadora, Joaquim Rocha, ISBN: 9789727228430
Prototipagem Rápida Protoclick, London Duarte T., Neto R., Braga F., Simão M. e Lino J.
Materials and Processes in Manufacturing DeGarmo, E., Black, J.T., Kohser, R., ISBN: 13-978-0-47092467-9

Mapa IV - Teoria do Design

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Teoria do Design

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Design Theory
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4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
D

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
135

4.4.1.5. Horas de contacto:
45

4.4.1.6. ECTS:
5

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Roberta Barban 30

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Andreana Buest 15

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A UC tem como objectivo exercer a atenção sobre o estudo da teória e crítica do design, através da identificação,
compreensão e interpretação de temáticas e conceitos que as constituem. Privilegiando o período da modernidade à
actualidade e requisitando contributos fora do contexto do design – da arte à tecnologia, da filosofia à ciência –, os
conteúdos programáticos visam o reconhecimento e a elaboração de ideias e conceitos críticos. Com esta UC, os
alunos devem ser capazes de identificar os grandes períodos da história do design e a sua influência no design
contemporâneo.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This UC’s main objective is to focus the attention on the study of design theory and criticism through the identification,
understanding and interpretation of the themes and concepts that constitute them. Favoring the period from modernity
to the present day and requesting contributions from outside the design’s context- from art to technology, from
philosophy to science -, the syllabus aims at the recognition and elaboration of critical ideas and concepts. With this
course, students should be able to identify the great periods of design history and their influence on contemporary
design.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1.Introdução
O que é o design? 
O que fazem os designers?
2.Natureza e origens do design gráfico
O design antes do design
2.1.Origens.A invenção da escrita.
2.2.Evolução das formas de estruturação da informação.
2.3.A Europa,a tipografia e a imprensa.
3.O design e os movimentos artísticos do século XIX
A caminho do século XX
3.2.O movimento Arts&Crafts.
3.3.A Arte Nova
4. Escolas de design no século XX
Arte moderna, design moderno
4.1.Influência da Arte Moderna: Cubismo, Futurismo, Arte Deco.
4.2.Revoluções no design: De Stijl, Suprematismo, Construtivismo.
4.3.A Bauhaus e a Nova Tipografia
4.4.O Estilo Internacional
4.4.1 O Estilo Suiço
4.4.2.A Inglaterra e o Estilo Internacional
4.4.3.A Escola de Nova Iorque
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4.7.Design na soc contemporânea.
5. História do Design em Portugal
Correntes e protagonistas
5.1. A primeira geração de modernistas
5.2. A segunda geração de modernistas e os pioneiros do Design em Portugal
5.3. O Design e designers portugueses contemporâneos

4.4.5. Syllabus:
1. Introduction
What is design?
What do designers do?
2. Nature and origins of graphic design
Design before design
2.1.Origins.The invention of writing.
2.2.Evolution of forms of information structuring.
2.3.Europe, typography and the press. 
3. 19th century design and artistic movements
On the way to the twentieth century
3.2.The Arts & Crafts movement.
3.3.The Art Nouveau
Design schools in the twentieth century
Modern art, modern design
4.1.Influence of Modern Art: Cubism, Futurism, Art Deco.
4.2.Revolutions in design: De Stijl, Supreme, Constructivism.
4.3 Bauhaus and the New Typography
4.4.The International Style
4.4.1 The Swiss Style
4.4.2.England and the International Style
4.4.3.The New York School
4.7.Design in contemporary soc
5. History of Design in Portugal
Currents and protagonists
5.1. The first generation of modernists
5.2. The second generation of modernists and the pioneers of Design in Portugal
5.3. Design and contemporary Portuguese designers

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos dado que a identificação, compreensão e
interpretação das temáticas e conceitos teóricos permitem ao aluno ser capaz de identificar os grandes períodos da
história do design e a sua influência no design contemporâneo. Todos os conteúdos programáticos mencionados são
expostos e discutidos com os alunos, recorrendo-se a exemplos de estudo com credibilidade artística reconhecida. Os
exemplos incluem obras de arte e trabalhos de design, sem se deixar de estabelecer relações com outras práticas e
atividades.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is consistent with the objectives since the identification, understanding and interpretation of thematic and
theoretical concepts allows the student to be able to identify the great periods of design history and their influence on
contemporary design. All the syllabus mentioned are exposed and discussed with the students, using examples of
case studies with recognized artistic credibility. Examples include works of art and design work, while linking to other
practices and activities.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino está estruturada em aulas de tipologia teórico (T).
Exposição, explanação e discussão de conteúdos teóricos; análise de casos de estudo e de exemplos práticos que
permitam demonstrar a aplicação prática dos conteúdos teóricos.
A avaliação deverá ser discutida com os discentes, mas propõe-se: duas Provas Escritas com o peso de 50% cada. 
T1 (50%) + T2 (50%) =100%

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodology is structured in theoretical typology (T) classes. Exposition, explanation and discussion of
theoretical contents; analysis of case studies and practical examples to demonstrate the practical application of
theoretical contents. The evaluation should be discussed with the students, but it is proposed two written tests with a
weight of 50% each.
T1 (50%) + T2 (50%) = 100%

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Toda a matéria lecionada é suportada pela bibliografia indicada, é explanada
detalhadamente sempre com o recurso a exemplos práticos que são projetados na
sala de aula, e postos à discussão com os alunos, de modo a eliminar dúvidas que
possam resultar da simples apresentação abstrata de conceitos teóricos. 
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4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
All the material taught is supported by the bibliography indicated, is explained always in detail with the use of practical
examples that are designed in the classroom and put to discussion with students to eliminate doubts that result from
the simple abstract presentation of theoretical concepts.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Drucker, Johanna McVarish, Emily; Graphic Design History (2008). A Critical Guide,
Prentice Hall.
Janson, H. W. (1986). History of the Art. (3rd Ed. revised and expanded)
Kirkham, Pat and Susan Weber (2013). History of Design: Decorative Arts and Material
Culture, 1400–2000. Bard Center.
Stokstad, Marilyn e Michael W. Cothren (2010). Art History, Volume 2 (4th Edition) 4th
Edition. Prentice Hall
SOUTO, Maria Helena, História do Design em Portugal I, Prefácio de José-Augusto França, Lisboa: Edições IADE, 2009,
94 pp. + [50] il.
Greenhalgh, P. (1990). Modernism in design (1ª edição). Londres: Reaktion Books. Grennhalgh, P. (Ed.). (2002).The
persistence of craft: the applied arts today (1ª edição). New Jersey: Rutgers University Press.
Thackara, J. (2005). In the bubble. Designing in a complex world (1ª edição). Cambridge: MIT Press.

Mapa IV - Vegetação e Design de Plantação

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Vegetação e Design de Plantação

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Vegetation and Plantation Design

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 D/CFP

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 135

4.4.1.5. Horas de contacto:
 TP 60

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Federico Meireles 15

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Emilia Silva 45

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Conhecer fundamentos ecológicos que influenciam a distribuição da vegetação em Portugal continental; Noções

básicas de botânica; Conhecer os fundamentos edafo-climáticos da planta; Aprender os principais géneros e espécies
utilizados no projeto de espaços exteriores, reconhecendo as suas aptidões estéticas e exigências técnicas e
ecológicas. Conhecer o processo produtivo das plantas em viveiro. Saber utilizar a vegetação como componente e
material vivo de construção no design do espaço exterior.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
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Learning the ecological fundamentals which effect the distribution of vegetation in Portugal; Learning the basics of
botany; Learning the plant's soil and climate fundamentals; To learn the most important genera and species of
Portuguese flora to be used in the design of outdoor spaces, recognizing their aesthetic application and technical and
ecological requirements. To understand the productive process of plants in a nursery. To know how to use vegetation
as a component and living construction material in the design of outdoor space.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Identificação de árvores, arbustos e herbáceas no campus da UTAD, quanto à sua designação científica, nome comum,
origem geobotânica, características morfológicas, variedades e subespécies, exigências ecológicas edafo-climáticas,
produção, prescrição para o design de espaços exteriores e paisagens; Aplicação do conhecimento das plantas no
exercício do Design de plantação.

4.4.5. Syllabus:
To identify trees, shrubs and herbaceous plants in the campus of UTAD, referring to their Latin name, common name,
geobotanical origin, morphological characteristics, varieties and subspecies, ecological, soil and climate
requirements, production type, and prescription for the design of outdoor spaces and landscapes; Application of plant
knowledge in the Planting Design.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Saber identificar as plantas, considerando as suas dimensões, estética, física, biológica, ecológica e enquanto
produto, configura-se como a base necessária para a sua utilização no design de ambientes.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
To learn how to identify plants, considering their aesthetics, physical, biological and ecological factors and as a
product, it is the necessary basis for its use in the design of environments

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas de campo no campus da UTAD para identificação e registo desenhado da vegetação. Visitas de estudo. Aulas de
atelier para desenvolvimento de planos de plantação. Avaliação através de prova oral (50%) e de Portfólio de Planos de
Plantação (50%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Field classes at the UTAD campus for the identification and survey of vegetation. Field trips. Studio classes to develop
planting design. Assessment by oral test (50%) and Planting Design Portfolio (50%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As aulas de campo são fundamentais para o reconhecimento in situ da escala, volumes e formas das plantas e
visualização da sua aplicação ao design. As visitas a outros contextos, que permitam verificar a variabilidade das
espécies e os sistemas produtivos relacionados com a planta enquanto material de construção do espaço exterior. O
ambiente de atelier permite o exercício do design do espaço especialmente focado no plano de plantação.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Field classes are fundamental for recognizing the scale, volumes and shapes of plants and visualizing their application
to design. Visits to other contexts allow the verification of species variability and plant-related production systems as a
building material for outdoor space. The studio environment allows the design training, especially focused on the
planting design.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cabral, F. C. C. e Telles, G. R. (1999). A Árvore em Portugal, Assírio & Alvim.
Coutinho, A. X. P. (1913). A Flora de Portugal.
Gonzalesz, G.L. 1991). La Guia de Incafo de los Arboles y Arbustos de la Peninsula Iberica. Incafo S.A., Madrid.
Humphries, C. J., Press, J. R., Sutton, D. A. (1996). Guia Fapas – Árvores de Portugal e Europa. FAPAS, Porto.
Marques Moreira, J. M. (2008). Árvores e Arbustos em Portugal. Argumentum.
Rocha, F., (1996). Nomes Vulgares de Plantas Existentes em Portugal. Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas.
Royal Horticultural Society (1996). Encyclopedia – Plants and Flowers. Dorling Kindersley Limited, London.
Torres de Castro, L. (2005) Os Jardins da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

4.5. Metodologias de ensino e aprendizagem

4.5.1. Adequação das metodologias de ensino e aprendizagem aos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e
competências) definidos para o ciclo de estudos:

 As metodologias de ensino adequam-se aos objetivos de aprendizagem das UC que constam do plano de estudos.
Tratando-se de um curso de cariz multidisciplinar, procura garantir-se o equilíbrio entre as diferentes áreas científicas,
nomeadamente as de cariz tecnológico e as de engenharia, aliada a uma forte componente experimental, baseada em
projetos multidisciplinares. A estratégia de ensino é baseada na apresentação de problemas reais, para os quais os
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alunos devem efetivamente exercitar competências adquiridas. Desta forma procura-se estabelecer as didáticas e
metodologias de ensino para satisfazer este objetivo. Para além da estratégia geral do curso, em cada uma das UC
estão bem definidos os objetivos de aprendizagem, os resultados esperados, as estratégias de ensino-aprendizagem,
métodos e critérios de avaliação, constituindo estes elementos essenciais na perceção do volume de trabalho
envolvido e, consequentemente, na formatação das próprias unidades curriculares.

4.5.1. Evidence of the teaching and learning methodologies coherence with the intended learning outcomes of the study
programme:

The teaching methodologies fit the learning objectives of the curricular units in the syllabus. Being a multidisciplinary
course, it seeks to ensure a balance between the different scientific areas, namely the technological and engineering
areas, combined with a strong experimental component based on multidisciplinary projects. The teaching strategy is
based on presenting real world problems, for which students must effectively exercise the acquired skills. Thus, we
seek to establish didactics and teaching methodologies to satisfy this goal. In addition to the overall course strategy,
the learning objectives, expected outcomes, teaching-learning strategies, assessment methods and criteria are clearly
defined in each course and, consequently, in the formatting of the curricular units themselves.

4.5.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho que será necessária aos estudantes corresponde ao
estimado em ECTS:

A obtenção do grau de Licenciado em Design Sustentável implica a obtenção de 180 ECTS ao longo de 6 semestres,
correspondentes a 30 ECTS por semestre. Em cada UC, as horas de contacto estão definidas em função dos créditos
ECTS. O número de horas de trabalho adicional autónomo está também previamente quantificado e é do
conhecimento de todo o corpo docente. Em cada semestre a equipa docente deve estimar, em função das
metodologias de avaliação adotadas, a quantidade de exercícios/trabalhos/testes que podem ser exigíveis ao aluno
sem comprometer a sua carga média esperada. No entanto, a instituição, através do trabalho desenvolvido pelo
Diretor de Curso, Conselho Pedagógico e o GESQUA, monitoriza em permanência a quantidade de trabalho
desenvolvida pelos alunos de forma a desencadear em tempo útil mecanismos de ajustamento, quando necessário. Os
alunos são ouvidos regularmente e consultados através de inquéritos anónimos.

4.5.2.  Means to verify that the required students’ average workload corresponds the estimated in ECTS.:
Obtaining a degree in Sustainable Design implies obtaining 180 ECTS over 6 semesters, corresponding to 30 ECTS per
semester. In each course, the contact hours are defined according to ECTS credits. The number of hours of
autonomous additional work is also previously quantified and is known to all faculty. In each semester, the teaching
team should estimate, according to the evaluation methodologies adopted, the number of exercises / assignments /
tests that may be required of the student without compromising their expected average load. However, the institution
through the work developed by the Course Director, Pedagogical Council and GESQUA permanently monitors the
amount of work developed by students in order to trigger adjustment mechanisms in due time, when necessary.
Students are regularly heard and consulted through anonymous surveys.

4.5.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes será feita em função dos objetivos de
aprendizagem da unidade curricular:

Os responsáveis pelas unidades curriculares definem as metodologias de avaliação em função dos respetivos
objetivos de aprendizagem. O processo interno de avaliação do ensino e os inquéritos realizados aos alunos permitem
ainda detetar e reorientar eventuais desvios. A universidade tem ainda um regulamento interno que impõe às equipas
docentes a definição prévia e atempada da metodologia de avaliação (até 15 dias após o início das aulas),
nomeadamente o número de elementos de avaliação e a sua calendarização, dando conhecimento deles aos alunos,
direções de curso e conselho pedagógico. Uma das funções das direções de curso é promover o equilíbrio dos
momentos de avaliação, de forma a garantir um equilíbrio na carga de trabalho aplicada.

4.5.3. Means of ensuring that the students assessment methodologies are adequate to the intended learning outcomes:
The heads of the curricular units define the evaluation methodologies according to the respective learning objectives.
The internal process of evaluation of the education and the investigations carried out to the students also allow us to
detect and reorient eventual deviations. The university also has an internal regulation that imposes on the teaching
teams the prior and timely definition of the evaluation methodology (up to 15 days after the beginning of the classes),
namely the number of evaluation elements and their timing, giving students, course directions and pedagogical advice.
One of the functions of the course directions is to promote the balance of assessment moments in order to ensure a
balance in the applied workload.

4.5.4. Metodologias de ensino previstas com vista a facilitar a participação dos estudantes em atividades científicas
(quando aplicável):

A realização e a participação em jornadas, workshops, seminários, conferências ou congressos, com organização
pelos estudantes, com os estudantes ou por outras entidades, é incentivada. 
O programa de voluntariado científico está implementado na UTAD. Os estudantes podem voluntariar-se para
atividades de cariz científico, no apoio a tarefas de projetos de investigação, no acompanhamento e apoio de trabalhos
de doutorandos ou de mestrandos.
As aulas práticas laboratoriais também têm por objetivo incrementar a atividade científica através da análise crítica de
resultados, em particular nas UC de projeto, para além de alguns estudantes poderem vir a acompanhar trabalhos de
desenvolvimento experimental que os docentes têm em curso.

4.5.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities (as applicable):



20/05/2021 NCE/20/2000142 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=20fbdaea-5849-f08a-210e-5f64cf606b23&formId=21220f60-0623-4cb8-742a… 97/106

The realization and participation in conferences, workshops, seminars, conferences or congresses, organized by
students, with students or others, is encouraged.
The scientific volunteering program is implemented in UTAD. Students can volunteer for activities of scientific nature,
in support of research projects, tasks in the monitoring and support of the work of PdD and MsSc students.
The laboratory classes also aim at increasing scientific activity through the critical analysis of results, particularly in
the projects’ courses, and some students may follow the experimental development work that teachers have in
progress.

4.6. Fundamentação do número total de créditos ECTS do ciclo de estudos

4.6.1. Fundamentação do número total de créditos ECTS e da duração do ciclo de estudos, com base no determinado nos
artigos 8.º ou 9.º (1.º ciclo), 18.º (2.º ciclo), 19.º (mestrado integrado) e 31.º (3.º ciclo) do DL n.º 74/2006, de 24 de março,com
a redação do DL n.º 65/2018, de 16 de agosto:

 O número total de créditos e, consequentemente, a duração do ciclo de estudos estão de acordo com o no 1 do artigo
8.o do Decreto-Lei n.o 74/2006, de 24 de março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de
agosto de 2018. Especificamente, o ciclo de estudos conducente ao grau de Licenciado em Design Sustentável
proposto tem 180 créditos e uma duração normal de 6 semestres curriculares de trabalho dos alunos, baseados em
semestres com 30 ECTS.

4.6.1. Justification of the total number of ECTS credits and of the duration of the study programme, based on articles 8 or
9 (1st cycle), 18 (2nd cycle), 19 (integrated master) and 31 (3rd cycle) of DL no. 74/2006, republished by DL no. 65/2018, of
August 16th:

 The total number of credits and, consequently, the duration of the study cycle are in accordance with Article 8 (1) of
Law No 74/2006 of 24 March, with changes introduced by the Law n.º 65/2018, August 16th 2018. Specifically, the cycle
of studies leading to the degree of Licentiate in Industrial Engineering and Management proposed has 180 credits and
a normal duration of 6 curricular semesters of students' work, based on semesters with 30 ECTS.

4.6.2. Forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das
unidades curriculares:

 A atribuição de créditos ECTS foi realizada de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.o 42/2005, de 22 de fevereiro. O
regulamento de aplicação de sistema de créditos curriculares aos cursos na UTAD estabelece que uma unidade de
crédito ECTS equivale a 27 horas de trabalho total do aluno. Nestas horas incluem-se o trabalho individual e de grupo
do aluno e o contacto direto com o professor dentro e fora da sala de aula. 

 Com base naquele parâmetro e tendo em atenção a experiência dos docentes, foi estimado o número de ECTS a
atribuir a cada unidade curricular. Assim, os docentes das áreas científicas correspondentes, por extrapolação,
fizeram uma previsão das horas de contacto e horas totais de trabalho do aluno.

4.6.2. Process used to consult the teaching staff about the methodology for calculating the number of ECTS credits of the
curricular units:

 The European Credit Transfer and Accumulation System was carried out in accordance with the provisions of Decree-
Law No 42/2005 of 22 February. The regulation for the application of curricular credits system to courses at UTAD
establishes that one ECTS credit unit is equivalent to 27 hours of total student work. These hours include individual
and group work of the student and direct contact with the teacher inside and outside the classroom.

 Based on this parameter and taking into account the experience of teachers, the number of ECTS to be assigned to
each curricular unit was estimated. Thus, the teachers of the corresponding scientific areas, by extrapolation, made a
forecast of the contact hours and total hours of work of the student.

4.7. Observações

4.7. Observações:
 O desenvolvimento curricular do curso baseia-se não só no ramo de licenciatura que o aluno escolheu, mas tem por

base a criação de uma nova linha em que os atuais problemas de sustentabilidade e de inclusividade são debatidos
assiduamente bem como o respeito pelos materiais e a visão desde o início sobre a sua possibilidade de reciclagem. A
consciência do problema crescente do envelhecimento é igualmente um dos fatores vivos desde a primeira aula.

 Um ponto importante está na ligação entre as diversas áreas do saber. O aluno é orientado para se ligar
permanentemente, através de consultas verbais ou escritas a outras áreas existentes no Campus. Estão previstas
visitas de colegas de outras áreas principalmente à disciplina de projeto com a evidência de não deixar extravasar os
limites que cada uma das áreas está normalmente sujeita.

 O campus proporciona também, devido aos seus recursos, uma visão interessante sobre o saber fazer. É importante
que o aluno entre em contacto com os materiais e que veja de preferência e quando possivel o resultado dos seus
projetos e da evolução da sua aprendizagem.

 Importa igualmente considerar que a economia enveredou por um sistema produtivo automatizado e robotizado com
capacidade para servir necessidades únicas e personalizadas bem como a capacidade para produzir com materiais e
pressupostos de construção que conferem ao projeto uma liberdade de conceção sem precedentes (indústria aditiva).

4.7. Observations:
 The curriculum development of the programme is based not only on the undergraduate degree the student has chosen,

but is based on the creation of a new line in which current sustainability and inclusiveness issues are debated
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assiduously as well as the respect for materials and insight from the outset on its possibility of recycling.
Awareness of the growing problem of aging is also one of the living factors since the first class.
An important point is the connection between the various areas of knowledge. The student is instructed to connect
permanently through oral or written consultations with other areas on the Campus. Visits by colleagues from other
areas are foreseen mainly to the project course with the evidence of not letting the boundaries that each area is
normally subject to exceed.
The campus also provides, because of its resources, an interesting insight into how to do it. It is important for the
student to get in touch with the materials and to see preferably and when possible the outcome of their projects and
the evolution of their learning.
It is also important to consider that the economy has been driven by an automated and robotic production system
capable of serving unique and customized needs as well as the ability to produce with materials and building
assumptions that give the project an unprecedented freedom of design (additive industry).

5. Corpo Docente
5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.

5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.
 Nuno José de Sá Leal - Doutor - 100%

5.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

5.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria / Category Grau /
Degree

Especialista /
Specialist Área científica / Scientific Area

Regime de tempo /
Employment
regime

Informação/
Information

Ana Isabel dos Santos
Lopes

Professor Associado
convidado ou
equivalente

Doutor Design 100 Ficha
submetida

Cristina Pires dos
Santos

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Design 100 Ficha
submetida

Diogo Frias Riobom
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Design 100 Ficha
submetida

Fernando Miguel dos
Reis Marques dos
Santos

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Design 100 Ficha

submetida

Maria José Cadarso
Batalha

Professor Associado
convidado ou
equivalente

Doutor Design 100 Ficha
submetida

Marina Peres
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Design 100 Ficha
submetida

Raquel João Fialho
Antunes

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Design 100 Ficha

submetida

Roberta Barban
Franceschi

Professor Associado
convidado ou
equivalente

Doutor Design 100 Ficha
submetida

RUTE SOFIA
PEREIRA BASTARDO
PINTO

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Design 100 Ficha

submetida

Sara Patrícia Martins
Gancho

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Design 100 Ficha

submetida

Sílvia Maria Rala dos
Santos,

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Design 100 Ficha
submetida

Theresa Becco de
Lobo

Professor Associado
convidado ou
equivalente

Doutor Design 100 Ficha
submetida

Andreana Buest
Equiparado a
Assistente ou
equivalente

Mestre Design 100 Ficha
submetida

Ana Cristina Briga de
Sá

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Civil/Civil

Engineering 100 Ficha
submetida

Carla Susana da
Encarnação Marques

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Gestão / Management 100 Ficha

submetida
Cristóvão Lucas dos
Santos

Professor Auxiliar
convidado ou

Doutor Engenharia Mecânica 25 Ficha
submetida
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equivalente
Domingos Manuel
Mendes Lopes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências do Ambiente 100 Ficha

submetida
Emanuel Soares
Peres Correia

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Engenharia 100 Ficha

submetida
Maria Emília Calvão
Moreira da Silva

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Florestais 100 Ficha

submetida
Francisco Alexandre
Ferreira Biscaia
Godinho

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica e de

Computadores 100 Ficha
submetida

Joaquim João Moreira
de Sousa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Engenharia

Geográfica 100 Ficha
submetida

José Manuel Carvalho
de Sousa

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Informática 20 Ficha
submetida

Manuel José Cabral
dos Santos

Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha

submetida
Mário Sérgio Carvalho
Teixeira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Gestão 100 Ficha

submetida

Maximino Esteves
Correia Bessa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Ciências Exactas, Naturais e
Tecnológicas - Ciências da
Engenharia

100 Ficha
submetida

Inês de Castro
Vasconcelos Martins
do Amaral

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Design 100 Ficha
submetida

Nuno Miguel Cordeiro
Cristelo

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Civil 100 Ficha

submetida
Raul Manuel Pereira
Morais dos Santos

Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica e de

Computadores 100 Ficha
submetida

Frederico Meireles
Alves Rodrigues

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Arquitetura 100 Ficha

submetida
João Alexandre
Ferreira Abel dos
Santos Cabral

Professor Associado
ou equivalente Doutor Biologia (Especialidade

Ecologia) 100 Ficha
submetida

Rui Manuel Vitor
Cortes

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Ciências Florestais 100 Ficha

submetida
Carlos Rui Taveira
Madeira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Gestão 100 Ficha

submetida

Maria João Melo Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Design 100 Ficha

submetida
Pedro Miguel Filipe
dos Santos Investigador Doutor Design 100 Ficha

submetida

Carla Sofia Melo
Lopes

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Mestre Design 100 Ficha
submetida

Nuno José de Sá Leal Investigador Doutor Design 100 Ficha
submetida

Cláudia Alexandra
Pernencar

Assistente ou
equivalente Doutor Design 100 Ficha

submetida

Carla Paoliello de
Lucena Carvalho

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Design 100 Ficha
submetida

     3645  

<sem resposta>

5.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

5.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

5.4.1.1. Número total de docentes.
 38

5.4.1.2. Número total de ETI.
 36.45

5.4.2. Corpo docente próprio - Docentes do ciclo de estudos em tempo integral

5.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral.* / "Full time teaching staff” – number of
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teaching staff with a full time link to the institution.*

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 teaching staff with a full time link
to the institution: 34 93.278463648834

5.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor

5.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor* /
"Academically qualified teaching staff” – staff holding a PhD*

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 holding a PhD (FTE): 34.45 94.513031550069

5.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

5.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / “Specialised teaching staff” of the study programme.

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 holding a PhD and specialised in the fundamental areas of the study programme 19 52.126200274348 36.45

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais
do ciclo de estudos (ETI) / Specialists not holding a PhD, with well recognised experience and professional
capacity in the fundamental areas of the study programme

2 5.4869684499314 36.45

5.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente.

5.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente. / Stability and development dynamics of the
teaching staff

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 / Teaching staff of the study programme with a full time link to the institution for over 3 years 15.45 42.38683127572 36.45

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE
number of teaching staff registered in PhD programmes for over one year 2 5.4869684499314 36.45

Pergunta 5.5. e 5.6.

5.5. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente
atualização e desenvolvimento profissional.

O Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da UTAD (Diário da República, 2.ª série, nº 85 de 3/5/2016)
e o Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes das Escolas da UTAD (Diário da República, 2.ª série, nº
94 de 16/5/2017) dão indicações precisas sobre avaliação a cada triénio a que o corpo docente é sujeito nas suas
diferentes vertentes de atividade.
Paralelamente, o corpo docente é avaliado anualmente pelos estudantes do ciclo de estudo, através de inquéritos
relativos à qualidade do ensino das Unidades Curriculares e ao desempenho pedagógico dos docentes. Estes são
elaborados pelo Gabinete de Gestão da Qualidade (GESQUA), e têm carácter obrigatório para o estudante, embora seja
dada oportunidade de não responder mediante justificação. Os resultados são comunicados aos docentes, para que
possam auto aferir o seu desempenho e propor alterações à estratégia, conteúdos, objetivos, ou outros parâmetros do
processo ensino-aprendizagem, de modo a melhorar o desempenho.

5.5. Procedures for the assessment of the teaching staff performance and measures for their permanent updating and
professional development.

The UTAD Teachers' Performance Evaluation Regulation (Diário da República, 2nd series, nº 85 of 3/5/2016) and the
UTAD School Teachers' Performance Evaluation Regulation (Diário da República, 2nd series, nº 94 of 16/5/2017) give
precise indications of the evaluation each triennium on the different aspects of the assessment of teachers' activities.
At the same time, the teachers are evaluated annually by the students of the study cycle, through surveys about the
quality of teaching of the Curricular Units and the pedagogical performance of the teachers.
These are elaborated by the Quality Management Office (GESQUA), and are compulsory for the student, although it is
given an opportunity to not respond with a justification. The results are communicated to teachers so that they can
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self-assess their performance and propose changes to the strategy, contents, objectives, or other parameters of the
teaching-learning process, in order to improve performance.

5.6. Observações:
<sem resposta>

5.6. Observations:
<no answer>

6. Pessoal Não Docente
6.1. Número e regime de tempo do pessoal não-docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

Neste momento, existem 13 funcionários adstritos à Escola de Ciências e Tecnologia (ECT) da UTAD, nomeadamente
aos Departamentos de Engenharia, Matemática e de Física, para as atividades técnicas e administrativas de apoio.
Todos os funcionários estão em regime de dedicação a 100%.

6.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
Currently, and for technical and administrative support activities, there are 13 employees assigned to the Science and
Technology School (STS) of UTAD, namely to the Departments of Engineering, Mathematics and Physics. All the
employees are under 100% dedic ation.

6.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
O corpo técnico e administrativo possui um bom nível de qualificação e formação de base, sendo que do pessoal não
docente é constituído por:
- 3 doutorados;
- 3 licenciados;
- 6 com 12º ano, sendo que 2 deles com algumas Unidades Curriculares feitas na universidade;
- 1 com o 6º ano.
Este corpo de funcionários tem revelado bom desempenho no apoio, não só a este ciclo de estudos mas também a
outros cursos de licenciatura e de mestrado lecionados na ECT.

6.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The technical and administrative staff has a good level of qualification and basic training. The non-teaching staff
consists of:
- 3 PhD;
- 3 graduat;
- 6 with 12th grade of basic school, 2 of them with some Course Units completed at the university;
- 1 with 6th grade of basic school.
This staff has shown good performance in supporting not only this Course of Studies but also other Degree Courses
and Masters taught at the STS.

6.3. Procedimento de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e
desenvolvimento profissional. 

A avaliação dos trabalhadores não docentes é realizada através da aplicação do Sistema Integrado de Gestão e
Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP), sendo de caráter bienal. No início de cada ciclo
avaliativo são acordados os objetivos operacionais que devem ser alcançados pelos avaliados das diferentes
unidades funcionais. São determinadas as competências que os mesmos devem demonstrar possuir atendendo ao
grupo profissional a que pertencem. Os parâmetros resultados e competências estão ajustados/alinhados com os
objetivos estratégicos e da própria missão da Instituição. A atualização e desenvolvimento profissional são
concretizados através da realização de ações de formação profissional em áreas relevantes para os postos de
trabalho, as quais decorrem na própria Universidade, sendo alguns cursos de formação frequentados no exterior. São
efetuadas mobilidades entre serviços para a melhor adequação das aptidões dos trabalhadores às diferentes funções
a desenvolver.

6.3. Assessment procedures of the non-academic staff and measures for its permanent updating and personal
development 

The evaluation of non-teaching workers is carried out through the application of the Integrated Management and
Performance Evaluation System in Public Administration (SIADAP), being biennial. The operational objectives, that
should be achieved by each evaluated of different functional areas, are agreed upon at the beginning of each
evaluative cycle. It is determined the skills that they must demonstrate in the professional group where they belong.
The results and competencies parameters are adjusted/aligned with the Institution's own strategic goals and mission.
The updating and professional development are accomplished through the realization of professional training actions
in relevant areas to the jobs, which take place in the University, with some training courses frequented abroad. Mobility
between services is carried out to better adaption of the workers' skills to the different functions to be developed.
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7. Instalações e equipamentos
7.1. Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas de
computadores, etc.):

Diversas salas de aulas (com área total de 551m2); Diversos anfiteatros (com área total de 413m2); Diversos
laboratórios (Desenho Assistido por Computador, Materiais, Espaço verde, Massive, Produtos Florestais, Fotografia,
Aplicações Distribuídas); Oficinas (Desenho e de projeto, Gerais da UTAD, Produtos Florestais); Sala de Aula de
Madeiras; Biblioteca; Instalações desportivas.

7.1. Facilities used by the study programme (lecturing spaces, libraries, laboratories, computer rooms, ...):
Several classrooms (with total area of 551m2); Several amphitheaters (with total area of 413m2); Various labs
(Computer Aided Design, Materials, Green Space, Massive, Forest Products, Photography, Distributed Applications);
Shops (Design and project, UTAD’s General, Forest Products); Woods Classroom; Library; Sports facilities.

7.2. Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e
científicos, materiais e TIC):

Enquadradora, serra vertical, serra de mesa, plaina de mesa e manual, lixadeira vibratória e de mesa, fresadora, torno
manual, plaina, CNCs, Berbequim, aparafusadoras. Soldadora por pontos, MIG, TIG, soldadora a gás, Rebarbadoras,
Máquina de dobragem de tubos de secção circular e quadrada, serra para metais com refrigeração, engenho de furar,
fresa para metal de preferência eletrónica, berbequim, chaves de aperto e de aparafusar. Impressoras 3D. Scanner 3D.
Programas de software Solid Works Autocad e outros. Mesa de digitalização. Ploter. Computadores de secretária.

7.2. Main equipment or materials used by the study programme (didactic and scientific equipment, materials, and ICTs):
Framing machine, vertical saw, table saw, table and hand planer, vibratory and table sander, milling machine, hand
lathe, planer, CNCs, Drill, screwdrivers. Spot Welder, MIG, TIG, Gas Welder, Angle Grinders, Circular and Square Pipe
Bending Machine, Cooled Metal Saw, Drilling Machine, Preferably Electronic Metal Mill, Drill, Screwdrivers and to screw
on. 3D printers. 3D scanner. Solid Works Autocad and other software programs. Scanning table. Ploter. Desktop
computers.

8. Atividades de investigação e desenvolvimento e/ou de formação avançada e
desenvolvimento profissional de alto nível.
8.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua
atividade científica

8.1. Mapa VI Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade
científica / Research centre(s) in the area of the study programme where teaching staff develops its scientific activity

Centro de Investigação / Research
Centre

Classificação
(FCT) /
Classification
FCT

IES / HEI
N.º de docentes do CE integrados /
Number of study programme
teaching staff integrated

Observações
/
Observations

Centro de Estudos Transdisciplinares
para o Desenvolvimento (CETRAD) Bom/Good UTAD 3

Centre for the Research and
Technology of Agro-Environmental and
Biological Sciences (CITAB)

Muito Bom/Very
Good UTAD 6

Centro de Química (CQ) Muito Bom/Very
Good UTAD 2

Institute of Electronics and Informatics
Engineering of Aveiro (IEETA)

Muito Bom/Very
Good Universidade de Aveiro 1

Institute for Systems and Computer
Engineering, Technology and Science
(INESCTEC)

Muito Bom/Very
Good Polo UTAD 4

Unidade de Investigação em Design e
Comunicação (UNIDCOM/IADE)

Muito Bom/Very
Good Universidade Europeia, IADE 6

Centro de investigação em
Arquitetura, Urbanismo e Design
(CIAUD)

Muito Bom/Very
Good

Faculdade de Arquitetura da
Universidade de Lisboa 4

ID+ Instituto de Investigação em
Design, Media e Cultura

Muito Bom/Very
Good Universidade de Aveiro 2

Centro de Investigação em Território,
Arquitectura e Design (CITAD) Bom/Good

Fundação Minerva - Cultura -
Ensino e Investigação
Científica (FMinerva)

1

Centro de Ciência e Tecnologia Têxtil
(2C2T) Bom/Good Universidade do Minho (UM) 1

LabCom - Comunicação e Artes
(LabCom)

Muito Bom/Very
Good

Universidade da Beira
Interior (UBI) 1
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Centro de Investigação e de Estudos
em Belas-Artes (CIEBA)

Muito Bom/Very
Good

Faculdade de Belas-Artes da
Universidade de Lisboa
(FBA/ULisboa)

1

Pergunta 8.2. a 8.4.

8.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos, em revistas de circulação
internacional com revisão por pares, livros ou capítulos de livro, relevantes para o ciclo de estudos, nos últimos 5 anos.

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/21220f60-0623-4cb8-742a-5f69a9fa88e4
 8.3. Mapa-resumo de atividades de desenvolvimento de natureza profissional de alto nível (atividades de desenvolvimento

tecnológico, prestação de serviços ou formação avançada) ou estudos artísticos, relevantes para o ciclo de estudos:
 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/21220f60-0623-4cb8-742a-5f69a9fa88e4

 8.4. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas,
tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos. 

Já estão estabelecidos os contactos com: Politécnico de Milão, Universidade de Barcelona, Universidade de Pescara,
Politécnico de St. Étienne, Universidade de Hassen.

 Estão a estabelecer-se contactos com Sófia, Tallinn, Bratislava e Latávia no sentido de se estabelecer protocolos.
 Estes contactos e protocolos iniciar-se-ão com o início dos cursos bem como a colaboração em projetos no espaço

Europeu cuja exigência leva a ligações entre, no mínimo, três entidades do ensino superior.
 Estão prontos a ser assinados protocolos com as associações sectoriais Portuguesas de forma a que haja uma

penetração na Industria facilitada não só para estágios mas também para projetos de cooperação.
 Estão programadas palestras na área de design ainda antes da abertura do ano letivo.

 A UTAD é membro da plataforma NEM Portugal (New European Media).
 A criação deste ciclo de estudos é apoiada por conjunto de entidades, através de cartas de conforto. Destacam-se as

emitidas por: Câmara de Comércio e Indústria (AEP), Associação Portuguesa de Designers (APD), Associação
Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins (APIMA), e Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP).

 Está a ser negociada a instalação de um polo do centro de investigação UNIDCOM na UTAD.

8.4. List of main projects and/or national and international partnerships underpinning the scientific, technologic, cultural
and artistic activities developed in the area of the study programme. 

Contacts have already been established with: Polytechnic of Milan, University of Barcelona, University of Pescara,
Polytechnic of St. Étienne, University of Hassen.

 Contacts are being established with Sofia, Tallinn, Bratislava and Latvia to establish protocols.
 These contacts and protocols will start with the begining of the programme as well as the collaboration in projects in

the European area, which demands links between at least three higher education entities.
 Protocols are ready to be signed with the Portuguese sectoral associations so that there is a penetration into the

Industry facilitated not only for internships but also for cooperation projects.
 Design lectures are scheduled even before the opening of the school year.

 UTAD is a member of the NEM Portugal (New European Media) platform.
 The creation of this study cycle is supported by a set of entities, through letters of comfort. These include: Chamber of

Commerce and Industry (AEP), Portuguese Designers Association (APD), Portuguese Association of Furniture and
Related Industries (APIMA), and Portuguese Textile and Clothing Association (ATP).

 The installation of a UNIDCOM research center pole in UTAD is being negotiated.

9. Enquadramento na rede de formação nacional da área (ensino superior
público)
9.1. Avaliação da empregabilidade dos graduados por ciclo de estudos similares com base em dados oficiais:

 Numa visão mais geral sobre os cursos de Design em 2019 
 --A taxa de desemprego da Universidade do Minho é de 6,6 % em 2019 registado no IEFP;

 --O IPCA tem uma taxa de desemprego de 6,9% em 2019 registado no IEFP;
 --A UA tem uma taxa de desemprego de 5,7 registado no IEFP.

 Pode-se tirar a conclusão de que a empregabilidade média é superior a 90%

9.1. Evaluation of the employability of graduates by similar study programmes, based on official data:
 In a more general view of the Design courses in 2019, d,

 --The unemployment rate of the University of Minho is 6,6% in 2019 registered in the IEFP;
 --The IPCA has an unemployment rate of 6.9% in 2019 registered in the IEFP;

 --The AU has an unemployment rate of 5,7%.registered in the IEFP
 It can be concluded that average employability is over 90%

9.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
 Numa visão mais geral sobre os cursos de Design, se considerarmos os dados de 2017, 2018 e 2019, recorrendo aos

dados fornecidos pelo DGES, olhando ao IPVC, UM, UA, UBI, IPCA, temos que o Rácio entre o número de vagas e de
candidaturas é de 3.4 a 5.1 em 2018 e em 2019 entre 3.4 e 4.4, ou seja há um défice muito elevado entre o numero de

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/21220f60-0623-4cb8-742a-5f69a9fa88e4
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/21220f60-0623-4cb8-742a-5f69a9fa88e4
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vagas e o numero de candidatos, em média por defeito há quatro candidatos por vaga em Design de produto,
industrial ou equipamento.
Em ambientes apenas existe a nível Nacional dois cursos um em Leiria e outro em Viana do Castelo. O número de
candidatos excede o número de vagas.
Por último, nenhum contempla a orientação para a Sustentabilidade e a Inclusividade.

9.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
In a more general view of the Design programmes, if we consider the 2017, 2018 and 2019 data, using the data provided
by DGES, looking at the IPVC, UM, UA, UBI, IPCA, we have the ratio between the number of vacancies and applications
is 3.4 to 5.1 in 2018 and in 2019 between 3.4 and 4.4, ie there is a very large gap between the number of vacancies and
the number of candidates, on average by default there are four candidates per vacancy in Product, Industrial or
Equipment Design.
In national environments there are only two courses, one in Leiria and the other in Viana do Castelo. The number of
applicants exceeds the number of vacancies.
Finally, no course covers the orientation towards Sustainability and Inclusiveness.

9.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares: 
A nível de Ensino Superior na região podemos considerar o Politécnico do Cavado, IPCA, o qual tem um ciclo de
estudos idêntico. Pretende-se estabelecer uma relação com a Instituição no sentido de se poder efetuar trocas
profícuas a nível de conhecimentos. Pretende-se fazer um protocolo de colaboração.
Igualmente consideramos que a Universidade do Minho, Campus de Azurém se encontra relativamente perto pelo que
devido às boas relações existentes se pretende estabelecer um protocolo.

9.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes: 
At Higher Education level in the region we can consider the Cavado Polytechnic, IPCA, which has an identical cycle of
studies. It is intended to establish a relationship with the institution in order to be able to make fruitful exchanges in
the level of knowledge. It is intended to make a collaboration protocol.
We also consider that the University of Minho, Campus de Azurém is relatively close so due to the good relations
existing it is intended to establish a protocol.

10. Comparação com ciclos de estudos de referência no espaço europeu
10.1. Exemplos de ciclos de estudos existentes em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino Superior com
duração e estrutura semelhantes à proposta: 

Eindhoven – University of Technologies - BA Industrial Design
Milão – Politécnico de Milão – BA Industrial Design
Barcelona - Universidat de Barcelona – Facultat de Artes e Deseño - Design
Sant Etiénne – École Supérieure d’Art et Design de Saint-Étienne – Design

10.1. Examples of study programmes with similar duration and structure offered by reference institutions in the European
Higher Education Area:

Eindhoven – University of Technologies - BA Industrial Design
Milan – Politécnico de Milão – BA Industrial Design
Barcelona - Universidat de Barcelona – Facultat de Artes e Deseño - Design
Sant Etiénne – École Supérieure d’Art et Design de Saint-Étienne – Design

10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos existentes em instituições de referência
do Espaço Europeu de Ensino Superior:

O plano de estudos por nós proposto dá atenção aos planos congéneres Europeus mas acrecenta a vertente da
sustentabilidade e da inclusividade não só com disciplinas próprias mas também obrigando à sua integração em todas
as disciplinas.
A troca de alunos e de porfessores em regime Erasmus ou outros pode processar-se por esta razão sem problemas de
maior.
Acrescenta, como tal, fatores que contribuem para a integração final do aluno na sociedade facilitando saídas
profissionais.

10.2. Comparison with the intended learning outcomes of similar study programmes offered by reference institutions in
the European Higher Education Area:

The study plan we proposed pays attention to European similar plans but adds the sustainability and inclusiveness
aspect not only with its own disciplines but also by requiring them to be integrated into all disciplines.
Erasmus and other students and teachers can therefore be exchanged without major problems.
As such, it adds factors that contribute to the final integration of the student in society, facilitating career
opportunities.
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11. Estágios e/ou Formação em Serviço
11.1. e 11.2 Estágios e/ou Formação em Serviço

Mapa VII - Protocolos de Cooperação

Mapa VII - Protocolos de Cooperação

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 <sem resposta>

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 <sem resposta>

11.2. Plano de distribuição dos estudantes

11.2. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio e/ou formação em serviço demonstrando a adequação
dos recursos disponíveis.(PDF, máx. 100kB).

 <sem resposta>

11.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios
e/ou formação em serviço.

11.3. Recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios e/ou formação
em serviço:

O mapa não se aplica.

11.3. Institution’s own resources to effectively follow its students during the in-service training periods:
Not applicable.

11.4. Orientadores cooperantes

11.4.1. Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx.
100kB).

11.4.1 Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx.
100kB).

 <sem resposta>

11.4.2. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com estágio
obrigatório por lei)

11.4.2. Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com
estágio obrigatório por Lei) / External supervisors responsible for following the students' activities (mandatory for study
programmes with in-service training mandatory by law)

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>

12. Análise SWOT do ciclo de estudos
12.1. Pontos fortes:

 Ao seguir o perfil de algumas escolas de sucesso, mas introduzindo os fatores novos que levam aos novos
paradigmas da sociedade em geral, o curso desenvolve capacidades ao aluno que lhe vão permitir avançar
rapidamente no mercado de trabalho face às exigências atuais e futuras.
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Corpo docente com a capacidade de traçar estratégias segundo os objetivos pretendidos, tendo sempre em atenção o
aluno.
Relacionamento com o mercado permitindo colocações profissionais no fim do curso, a nível global.
Capacidade de permitir ao aluno avançar para novos níveis, ou seja, desafios na evolução dos estudos.

12.1. Strengths:
By following the profile of some successful schools, but introducing the new factors that lead to the new paradigms of
society at large, the course develops student skills that will enable them to advance rapidly in the job market in the
face of current and future demands.
Faculty with the ability to draw strategies according to the intended objectives, always paying attention to the student.
Relationship with the market allowing for professional placement at the end of the course, globally.
Ability to allow the student to advance to new levels, ie challenges in the evolution of studies.

12.2. Pontos fracos:
Alterações no ambiente competitivo no mercado global.
O macro ambiente altera-se face aos desenvolvimentos constantes exigindo a oferta de novas competências.
Contudo, o Ensino Superior não está preparado para a introdução de mudanças continuas e rápidas no sistema de
ensino.

12.2. Weaknesses:
Changes in the competitive environment in the global marketplace
The macro environment changes in the face of constant developments requiring the provision of new skills.
However, higher education is not prepared for continuous and rapid changes in the education system.

12.3. Oportunidades:
A internacionalização do curso vai gerar oportunidades a nível científico e a nível de emprego.
A sua divulgação vai permitir que a Universidade seja vista como inovadora e de interesse para acolher alunos
internacionais.
A criação de protocolos a nível global, vai oferecer uma evolução por parte da escola fora do comum.

12.3. Opportunities:
The internationalization of the course will generate opportunities at the scientific and employment levels.
Its dissemination will allow the University to be innovative and of interest to welcome international students.
The creation of protocols at a global level will offer an unusual evolution for the school.

12.4. Constrangimentos:
Os custos a nível de comunicação no início do lançamento do curso são consideráveis.
A internacionalização é sempre um processo a médio prazo que envolve custos vários, muitas vezes não
contemplados nos orçamentos das escolas.
A internacionalização leva a que sejam preparados num futuro próximo cursos em Inglês ou noutras línguas.

12.4. Threats:
The communication costs at the beginning of the course launch are considerable.
Internationalization is always a medium-term process that involves various costs, often not covered in school budgets.
Internationalization means that courses in English or other languages will be prepared soon.

12.5. Conclusões:
O curso tem todas as condições para ser bem acolhido perante os candidatos Nacionais e Internacionais.
O acolher os novos paradigmas, coloca o curso à frente de muitas ofertas, tendo em conta de que este fator é
efetivamente inovador.
A escola será rapidamente reconhecida a nível do mercado Europeu, sendo que a difusão a nível dos Países
Lusófonos será imediata.
A nível de Países fora do mercado Europeu ou Lusófonos, a progressão será tida em conta com a capacidade que a
escola tem em desenvolver cursos noutras línguas.

12.5. Conclusions:
The course has all the conditions to be welcomed by the National and International candidates.
Welcoming the new paradigms puts the course ahead of many offerings, given that this factor is truly innovative.
The school will be rapidly recognized on the European market, and its diffusion in the Lusophone countries will be
immediate.
At non-European or Lusophone countries, progression will be taken into account with the school's ability to develop
courses in other languages.


