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SINOPSE DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT SYNOPSIS 

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR  - Nº CRÉDITOS ECTS 5 

Introdução ao Desenho 

A presente UC responde à necessidade de consolidar e aprofundar a prática do desenho 

como elemento fundamental do pensamento artístico, da construção visual no âmbito 

das artes performativas em geral, e do teatro em particular, e como ferramenta de 

criação, desenvolvimento e comunicação de ideias. 

Dirige-se tanto a alunos do ramo de Design de Cena, continuando e ampliando o 

trabalho realizado no âmbito das UCs de Desenho I e II, como a todos alunos dos 

restantes  ramos que considerem o desenho uma ferramenta útil de expressão e criação.  

O programa prevê a realização, em aula, de exercícios práticos focados no domínio 

técnico dos suportes e materiais, e sobretudo no estímulo da observação e da 

criatividade. Será incentivada a reflexão crítica partilhada e disponibilizadas 

referências sobre esta matéria no contexto da arte contemporânea. 

A avaliação é contínua e tem por objectivo aferir a progressão na aquisição de 

competências técnicas e desenvolvimento da criatividade.   

 

CURRICULAR UNIT     - 5 ECTS CREDITS 

Introduction to Drawing 

The present CU responds to the necessity to strengthen drawing practices, as a 

fundamental element of artistic thinking and visual construction in the context of the 

performing arts, and as a tool to create, develop and communicate ideas. 

This CU addresses not only Theatre Design students, for whom it will be an extension 

of the work developed in Drawing I and II, but all students, in different branches, for 

whom drawing can be a creative tool. 

The program comprises a series of practical exercises, focused on the acquisition of 

technical skills, as well as on the development of observation and creativity.  

Shared critical reflection will be stimulated, and references regarding this subject in 

the context of contemporary art will be made available.  

Evaluation is continuous and it will assess the progression of technical skills alongside 

creative development. 

 


