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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

1º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

1ST SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 16 

Projecto de Desenho de Espaço Cénico 

1. CURRICULAR UNIT - 16 ECTS CREDITS 

Stage Design Project 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Sérgio Loureiro, 3 horas semanais 

2. INSTRUCTOR IN CHARGE AND INDIVIDUAL TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

Sérgio Loureiro, 3 hours weekly 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
João Calixto, 2 horas semanais 

José Espada, 1 hora semanal 

3. OTHER INSTRUCTORS AND THEIR TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

João Calixto, 2 hours weekly 

José Espada, 1 hour weekly 

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A 

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Desenvolvimento de um projecto abrangente de design cénico, nas vertentes teórica e 

prática, em que sejam postos em relação diferentes componentes relativos à cena - 

espaço, objectos, figurino, luz - e sejam abordadas diferentes questões relativas à 

plasticidade, funcionalidade e potencial poético das mesmas. 

4. LEARNING OBJECTIVES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE DEVELOPED 

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

Development of a comprehensive design project,in its theoretical and practical aspects, 

establishing relashionships between different scenic elements - space, objects, costumes, 

light - adressing issues such as plasticity, fiuncionality and poetic potencial of those 

elements. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Exercício prático de criação de espaço e integração de elementos cénicos que possa ser 

testado tridimensionalmente e permita o debate aberto das potencialidades da cena. 

Exemplos práticos de criação cénica incluindo a visualização de imagens e/ou videos e 

leitura de textos relativos a estas matérias. 

 Análise crítica de propostas. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

Practical exercise, focused on designing space and integrating scenic elements, 

allowing tridimensional testing and open to debate. 

Practical examples of scenic creation including visualization of images and/or videos 
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and reading of texts concerning these subjects. 

Critical analisys of proposals. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
O desenvolvimento do projecto propõe a reflexão teórica e prática sobre a natureza e 

potencialidades do espaço e dos objectos cénicos. 

Pretende-se efectuar uma aproximação ao teatro enquanto área de criação artística, 

abordando e analizando a linguagem cénica, e confrontando os alunos com as questões 

específicas resultantes da implementação prática dos projectos. 

6. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE SYLLABUS AND THE LEARNING OBJECTIVES (1000 

CHARACTERS MAX) 

The development of this project proposes a reflection, theorectical and practical on the 

nature and potencial value of space and of scenic elements. 

Theatre will be aproached as an artistic discipline, adressing scenic language, and 

facing students with issues resulting directly from practicalimplementation of each 

project. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A metodologia dos diferentes módulos inclui pesquisa e organização de informação,  

desenvolvimento de propostas através do desenho e/ ou modos de representação 

relacionados, reflexão critica e debate, convites a profissionais da área para debate de 

projectos sempre que justificável no contexto do trabalho a realizar, realização de 

maquetes de estudo, e estudo tridimensional de peças em escala reduzida. 

Cada projecto é objecto de apresentação e discussão aberta, sendo valorizado o 

enquadramento conceptual da mesma. 

 

Os principais critérios de avaliação são: 

Criatividade 

Capacidade de desenvolvimento e aprofundamento de propostas 

Capacidade de reflexão e enquadramento teórico de propostas 

Rigor de execução 

Evolução 

Empenhamento 

Assiduidade 

7. TEACHING METHODS (INCLUDING ASSESSMENT) (1000 CHARACTERS MAX) 

Teatching methods for the different modules include research and data organization, 

development of ideas through drawing and/ or any related representational techniques, 

critical thinking and debate, debate with professionals in this same area when 

applicable, construction of study models and tridimensional studies of different pieces.  

For each project there is a scheduled open presentation and discussion, where its 

conceptual framing is highly valued. 

 

Main assessment criteria include: 

Creativity 

Capacity to develop and further widening of proposals 

Capacity of reflexion and theoricaly framing proposals 

Rigor of execution 

Evolution 

Effort 
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Assiduity 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS 

DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
As metodologias propostas são centradas no estímulo e desenvovimento da criatividade 

e capacidade de reflexão crítica individual, promovendo a autonomia artística e a 

aproximação à realidade profissional através da aquisição de conhecimentos teóricos e 

práticos concretos, o domínio de ferramentas específicas a cada area de criação. Neste 

processo é tida necessariamente em conta a dinãmica de cada grupo e a integração de 

todos os estudantes. 

8. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODS AND THE LEARNING 

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

Teaching methods focus on the stimulation and development of creativity and crititical 

thinking, promoting artistic authonomy, aproaching professional reality and practice 

through acquired skills, theorical and practical, and introducing students to specific 

tools.This process takes into consideration each groups dinamic, and promotes the 

integration of all students. 

9. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL (MÁX. 1000 CARACTERES) / MAIN BIBLIOGRAPHY (1000 

CHARACTERS MAX) 

      

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


