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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

2º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

2ND SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 16 

Projeto de Design de Cenografia - Multimédia 

1. CURRICULAR UNIT - 16 ECTS CREDITS 

Stage Design - Multimedia  

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 

José Espada, 3 horas semanais 

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

José Espada, 3 hours week 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 

Mariana Sá Nogueira, 3 horas semanais 

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

Mariana Sá Nogueira, 3 hours week 

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

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 

Desenvolvimento de projecto de Design de Cena, com projectação para um dos teatros 

da cidade de Lisboa. Compreende a realização de projecto de Cenografia, projecto de 

Figurinos, desenvolvimento criativo, memória descritiva que enquadre as opções 

artísticas, orçamentação e planificação para construção. Os projectos são apresentados 

pelos docentes e promovem a prática teatral contemporânea; os alunos podem também 

apresentar propostas alternativas que serão aceites de acordo com a análise da sua 

pertinência e adequação aos objectivos da UC. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

Development of a Stage Design project, for one of Lisbon's theatres. The project 

comprises Scenography and Costume design, including creative development, a 

descriptive memory framing artistic choices, budgeting and construction planning. 

Projects are presented by the instructors team and promote the contemporary 

theatrical practice; students can also present alternative projects that will be accpeted 

according to the analysis of its revelance and suitability to the learning objectives. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  

Realização de um projecto único de design de cena integrado e abrangente, pondo em 

relação todas as componentes formais do teatro com recurso ao espaço de um palco ou 

espaço alternativo e correspondentes soluções técnicas de cena. 

O desenvolvimento do projecto inclui fases de pesquisa, visitas de estudo e 

levantamento do espaço designado, esboço de ideias, análise crítica de propostas, 

desenhos finais, desenhos técnicos, orçamentação e planificação de construção/ 
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confecção. 

Os alunos acompanham a construção de um espectáculo profissional, nomeadamente 

no que se refere a acompanhamento pontual de ensaios e os projectos devem ter em 

conta as opções de produção do projecto selecionado. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

Comprehensive and extended design project, interrelating all formal theatre 

components, using the stage space and its technical solutions as resources. 

Project development includes research, study visits, sketching, critical analysis, final 

drawings, technical drawings, budgeting and construction planning. 

The students follow a professional show:1) in pontual presence in rehearsals and; 2) 

projects must be coherent with the production options of the selected project. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 

O desenvolvimento do projecto propõe uma aproximação efectiva à prática 

profissional. A UC propõe um contexto próximo da profissionalização do futuro 

fazedor de teatro. A experiência que o aluno irá desenvolver ao longo deste processo 

de implementação dum projecto — que se pretende individual — dar-lhe-à uma 

aproximação às responsabilidades de criação e implementação de um projecto de 

teatro. O projecto deverá ser desenvolvido dentro de um teatro específico e inserido no 

contexto de um produção em curso. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

Project development proposes an approach to professional practices. The CU 

proposes a context close to the theatre´s profession. The student´s experience, around 

the implementation of a project — that should be individual — makes him conscious 

about the responsabilities and the way he must deal with a group of creators. The 

project will be developed in a specific theatre and inside a production's context. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 

Acompanhamento do projeto, estimulando a crítica participativa, construtiva e partilha 

de soluções face aos erros que ocorram, como metodologia para a evolução do projeto. 

Inclui pesquisa e organização de informação,  desenvolvimento de propostas através 

do desenho e modos de representação relacionados, visitas de estudo, reflexão critica e 

debate, realização de maquetes de estudo, e estudo tridimensional de peças em escala 

reduzida. Numa fase mais avançada, a realização dos projectos inclui desenhos 

técnicos e maquetes finais tendo em vista a planificação de construção e confecção. 

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

enquadramento conceptual da mesma. 

 

Critérios de Avaliação: 

Criatividade 

Capacidade de desenvolvimento e aprofundamento de propostas 

Capacidade de reflexão e enquadramento teórico de propostas 

Rigor de Execução 

Evolução 

Empenho 

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

Project monitoring, stimulating participation, constructive criticism and sharing 

solutions, address the errors that occur as a methodology for the development of the 

project. Include research and data organization, development of ideas through 

drawing and/or any related representational techniques, study visits, critical thinking 

and debate, construcion of study models and tridimensional studies of different pieces. 

In an advanced fase, projects include technical drawings and final models in order to 

plan its construction. 

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

canceptual framing is highly valued. 

 

Assessment Criteria: 

Creativity 

Capcaity to develop and further widening of proposals 

Capacity of reflexion and theorically framing proposals 

Rigor of execution 

Evolution 

Effort 

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 área de criação. Neste processo é tida necessariamente em conta a dinâmica 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) 

AA.VV. Situ-Acções–António Lagarto. Porto: Mus. Serralves/T.N.S. João, 2000. 

ALBERS,Josef - Interaction of Color. Yale University Press, 2006. BACHELARD, 

Gaston – A Poética do Espaço. Brasil: Martins Fontes, 2008. BELLMAN, Willard F. - 

Scene Design, Stage Lighting, Sound, Costume & Makeup – A Scenographic 

Approach. NY: Harper & Row, 1983. CASTRO, Vera - O Papel da Segunda Pele. 

Lisboa: Athena, 2010. EBRAHIMIAN, Babak - Sculpting the Space in the Theatre. 

Oxford: Focal Press, 2006. GAGE, John - Colour and Meaning. London: Thames & 

Hudson, 2006. HOWARD, Pamela - What is Scenography?. Oxon: Routledge, 2009. 

6/6 KNOLL, Wolfgang; HECHINGER, Martin - Maquetas de Arquitectura, Técnicas y 

Construción. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2009. RACINET, Albert - Historical 

Encyclopedia of Costumes. NY: Facts On File Inc, 1995. TILKE, Max - Costume 

Patterns and Designs (Oriental Costumes). Wigston: Magna Books,1990. Disponível 
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em http://www.indiana.edu/~librcsd/etext/tilke/. 

10. OBSERVAÇÕES 

A uc intergra o PROJECTO FOGO (Projecto Comum ao ramo de Design de Cena): 

projecto que parte de uma temática e solicita a construção de pequenas cenas que 

podem fazer uso de qualquer linguagem ou media, a ser apresentadas num tempo e 

espaço determinado. 

10. GENERAL REMARKS 

PROJECTO FOGO (Common Project of Stage Design) is part of this curricular unit: 

a project that starts from a concept and requests the construction of small scenes that 

can make use of any language or media, to be presented in a given time and space. 

 


