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ACEF/1415/23457 — Guião para a auto-avaliação
corrigido
Caracterização do ciclo de estudos.
A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Escola Superior Artística Do Porto
A1.a. Outras instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:
A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior Artística Do Porto
A3. Ciclo de estudos:
Teatro - Interpretação e Encenação
A3. Study programme:
Theatre - Acting and Directing
A4. Grau:
Licenciado
A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
DR nº 161 - 22 de agosto de 2013
A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Teatro
A6. Main scientific area of the study programme:
Theatre
A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de
16 de Março (CNAEF):
212
A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005,
de 16 de Março (CNAEF), se aplicável:
212
A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º
256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável:
<sem resposta>
A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
180
A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
6 semestres / 3 Anos
A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
6 semesters / 3 Years
A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
20
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A11. Condições específicas de ingresso:
Uma das seguintes provas
12 Historia da Cultura e das Artes
13 Inglês
18 Português
A11. Specific entry requirements:
One of the following
12 History of Culture and Arts
13 English
18 Portuguese

A12. Ramos, opções, perfis...
Pergunta A12
A12. Percursos alternativos como ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de
percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):
Não

A12.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do
doutoramento (se aplicável)
A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em
que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms
of organisation of alternative paths compatible with the structure of the study programme (if applicable)
Opções/Ramos/... (se aplicável):

Options/Branches/... (if applicable):

não se aplica

not applicable

A13. Estrutura curricular
Mapa I - não se aplica
A13.1. Ciclo de Estudos:
Teatro - Interpretação e Encenação
A13.1. Study programme:
Theatre - Acting and Directing
A13.2. Grau:
Licenciado
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
não se aplica
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
not applicable

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and
credits that must be obtained before a degree is awarded
Área Científica / Scientific
Area

Sigla / Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*
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Ciências Sociais

CS

6

0

Dramaturgia

DRT

9

0

História da Arte

HA

24

0

Teatro

TEA

120

0

Teoria e Crítica da Arte

TCA

9

0

Teoria e Crítica do Teatro

TCT

3

0

Livres

Livre

0

9

171

9

(7 Items)

A14. Plano de estudos
Mapa II - não se aplica - 1º Ano/ 1º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Teatro - Interpretação e Encenação
A14.1. Study programme:
Theatre - Acting and Directing
A14.2. Grau:
Licenciado
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
não se aplica
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
not applicable
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano/ 1º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1º Year/ 1º Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Duração /
Scientific Area (1) Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Observações /
ECTS
Contact Hours (4)
Observations (5)

História da Arte I

HA

Semestral

75

T 30/ OT 15

3

Obrigatória

História do Teatro I

HA

Semestral

75

T 30

3

Obrigatória

Arte e Psicologia

CS

Semestral

75

T 30/ OT 15

3

Obrigatória

Interpretação I

TEA

Semestral

225

T 45 / PL 45

9

Obrigatória

Movimento

TEA

Semestral

150

T 30/ PL 15

6

Obrigatória

Dramaturgia

DRT

Semestral

150

T 30/OT 15

6

Obrigatoria

(6 Items)

Mapa II - não se aplica - 1º Ano/2º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Teatro - Interpretação e Encenação
A14.1. Study programme:
Theatre - Acting and Directing
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A14.2. Grau:
Licenciado
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
não se aplica
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
not applicable
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano/2º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2º Year/2º Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Duração /
Scientific Area (1) Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Observações /
ECTS
Contact Hours (4)
Observations (5)

História da Arte II

HA

75

T 30/ OT 15

Semestral

3

Obrigatória

História do Teatro II

HA

Semestral

75

T 30

3

Obrigatória

Arte e Sociedade

CS

Semestral

75

T 30/ OT 15

3

Obrigatória

Interpretação II

TEA

Semestral

225

TP 75

9

Obrigatória

Jogo e Expressão
Dramática I

TEA

Semestral

150

T 45/ PL 15

6

Obrigatória

Técnica Vocal

TEA

Semestral

150

T15 / PL 30

6

Obrigatória

(6 Items)

Mapa II - não se aplica - 2º Ano/3º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Teatro - Interpretação e Encenação
A14.1. Study programme:
Theatre - Acting and Directing
A14.2. Grau:
Licenciado
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
não se aplica
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
not applicable
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano/3º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2º Year/ 3º Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
ECTS
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Scientific Area (1) Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)
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Horas Contacto /
Contact Hours (4)

Observações /
Observations (5)

História da Arte III

HA

Semestral

75

T 30/ OT 15

3

Obrigatória

História do Teatro III

HA

Semestral

75

T 30

3

Obrigatória

Interpretação III

TEA

Semestral

225

TP 75

9

Obrigatória

Expressão Musical

TEA

Semestral

150

T 15/ PL 30

6

Obrigatória

Jogo e Expressão
Dramática II

TEA

Semestral

150

T 15/ PL45

6

Obrigatória

Dramaturgia II

DRT

Semestral

75

T30/OT 15

3

Obrigatoria

(6 Items)

Mapa II - não se aplica - 2º Ano/4º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Teatro - Interpretação e Encenação
A14.1. Study programme:
Theatre - Acting and Directing
A14.2. Grau:
Licenciado
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
não se aplica
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
not applicable
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano/4º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2º Year/4º Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Duração /
Scientific Area (1) Duration (2)

Horas Trabalho /
Horas Contacto /
Observações /
Working Hours
ECTS
Contact Hours (4)
Observations (5)
(3)

História do Teatro IV

HA

Semestral

75

T 30

3

Obrigatória

Figurinos

TEA

Semestral

150

T 15/ PL 45

6

Obrigatória

Canto

TEA

Semestral

150

T 15/ PL 45

6

Obrigatória

Cenografia

TEA

Semestral

150

T 15/ PL 45

6

Obrigatória

Leitura e Interpretação
de Textos

CAV

Semestral

75

TP 30

3

optativa

Tendencias da Arte
Contemporanea

TCA

Semestral

75

T 30/OT 15

3

Obrigatoria

(6 Items)

Mapa II - nao se aplica - 3º Ano/ 5º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Teatro - Interpretação e Encenação
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A14.1. Study programme:
Theatre - Acting and Directing
A14.2. Grau:
Licenciado
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
nao se aplica
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
not applicable
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano/ 5º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3º Year/5º Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Duração /
Scientific Area (1) Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Observações /
ECTS
Contact Hours (4)
Observations (5)

Estética

TCA

Semestral

75

T 30/ OT 15

3

Obrigatória

Dança

TEA

Semestral

75

T 15/ PL 30

3

Obrigatória

Encenação
Teatro de Formas
Animadas
Produção

TEA

Semestral

225

TP 75

9

Obrigatória

TEA

Semestral

150

T 15/ PL 45

6

Obrigatória

TEA

Semestral

150

T P 45

6

Obrigatória

Caracterização

TEA

Semestral

75

TP 30

3

optativa

(6 Items)

Mapa II - não se aplica - 3º Ano/6º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Teatro - Interpretação e Encenação
A14.1. Study programme:
Theatre - Acting and Directing
A14.2. Grau:
Licenciado
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
não se aplica
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
not applicable
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano/6º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3º Year/6 semester
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A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Duração /
Scientific Area (1) Duration (2)

Horas Trabalho /
Horas Contacto /
Observações /
Working Hours
ECTS
Contact Hours (4)
Observations (5)
(3)

História do Teatro
Português

HA

Semestral

75

T 30

3

Obrigatória

Direcção de Actores

TEA

Semestral

225

TP 75

9

Obrigatória

Atelier de Drama e de
Escrita Teatral

TEA

Semestral

225

TP 75

9

Obrigatória

Estética Teatral

TCA

Semestral

75

T 30 / OT 15

3

Obrigatória

Teoria e Crítica do
TCA
Teatro Contemporâneo

Semestral

75

T 30 / PL 15

3

Obrigatória

Leitura e Interpretaçãop
TEA
de Textos

Semestral

75

T 30

3

Optativa

(6 Items)

Perguntas A15 a A16
A15. Regime de funcionamento:
Diurno
A15.1. Se outro, especifique:
não se aplica
A15.1. If other, specify:
not applicable
A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular
(es) deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)
Roberto Manuel Enrique Merino Mercado - Director do Curso

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço
A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço
Mapa III - Protocolos de Cooperação
Mapa III
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
<sem resposta>
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
<sem resposta>

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes
A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço
demonstrando a adequação dos recursos disponíveis.
<sem resposta>
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A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes
no período de estágio e/ou formação em serviço.
A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes
nos estágios e períodos de formação em serviço.
<sem resposta>
A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service
training periods.
<no answer>

A17.4. Orientadores cooperantes
A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB).
A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.
<sem resposta>

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação
de professores).
Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação
de professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for
teacher training study programmes)
Nome /
Name

Instituição ou estabelecimento
a que pertence / Institution

Categoria Profissional / Habilitação Profissional /
Professional Title
Professional Qualifications

Nº de anos de
serviço / No of
working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A20
A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
O ciclo de estudos é ministrado nas instalações da CESAP, as quais estão localizadas no Centro Histórico
do Porto, no “coração” do conjunto classificado como Património Mundial, englobando os seguintes
edifícios: Edifício Central no Largo de São Domingos, nº 80; Edifício do Palácio de Belmonte (Rua de
Belomonte, nº 49); Edifício do Infante (Rua do Infante D. Henrique , nº 131 ); e Edifício do Comércio (Rua do
Comercio do Porto, nº 175).
A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._Regulamento de Creditação ESAP.pdf
A20. Observações:
Os processos de creditação são submetidas a um júri, nomeado pelo Conselho Científico sob proposta da
Direção de Curso, competindo a esse júri, tomar as decisões sobre as créditos a creditar, justificando as
suas decisões através de declarações lavradas para ATA.
A20. Observations:
The creditation processes is submitted to a jury appointed by the Scientific Council under proposal from
Course Coordinator, and this jury will take all creditation decisions, justifying their decisions through
written statements.
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1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
O ciclo de estudos tem como objetivo o domínio dos mecanismos inerentes à criação artística teatral nos
campos da Interpretação e da Encenação como meios mais privilegiados e relevantes, resultante da
reflexão e formação nas diferentes áreas de estudo teórico-prático. Os projetos públicos desenvolvidos
durante a formação, permitem o contacto com os espaços teatrais, e o confronto de experiências
artísticas. Esta licenciatura numa escola de formação em diversos domínios, concretiza
interdisciplinaridade, abrangente, numa perspetiva teatral contemporânea e europeia. Respondendo, de
modo adequado, às competências científicas, artísticas e técnicas do fazer teatral articulando as diversas
áreas cientificas afins ao teatro, como o cinema e audiovisual, a fotografia, as artes plásticas e a
comunicação, através das opções que o integram, os alunos poderão diversificar e completar a sua
formação, alargando deste modo o seu leque de competências.

1.1. Study programme's generic objectives.
The study programme aim the field of artistic creation inherent in the theatrical mechanisms in the fields of
Interpretation and Staging as more privileged and relevant means, resulting from reflection and training in
various areas of theoretical and practical study. Public projects developed during training allow contact
with theatrical spaces, and the confrontation of artistic experiences. This degree in one training school in
various fields, implements interdisciplinary, comprehensive, and a contemporary European theater
perspective. Responding, as appropriate, to scientific, artistic and technical skills of theatrical make
articulating the various scientific areas related to the theater, like cinema and audiovisual, photography,
visual arts and communication, through the options that integrate, students may diversify and supplement
their training, thereby expanding your range of skills.
1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição.
A ESAP é uma escola de artes com uma experiência de 32 anos na área do ensino artístico, cujo projeto
educativo/artístico/cultural se afirma pela manutenção de uma forte ligação entre todas as áreas artísticas
lecionadas nos diferentes cursos da ESAP, o que permite o desenvolvimento de processos criativos
inovadores assentes numa investigação sustentada. Caracteriza-se pelo excelente ambiente académico
que resulta da sua dimensão humana numa estreita interligação entre discentes e docentes. Localizada na
zona histórica da Cidade do Porto – classificada como Património da Humanidade – corresponde a uma
opção estratégica que estimula uma participação constante no meio em que se insere, dialogando e
respondendo às necessidades concretas das instituições e órgãos do poder local. A opção pela
permanência da escola no Centro Histórico garante a permeabilidade entre ela e o tecido social que a
envolve. A partilha de instalações e de equipamentos ( fotografia, impressão, serigrafia, audiovisual, etc.)
com as outras áreas de ensino artístico existentes na Escola (Cinema, Fotografia, Multimédia, Artes
Plásticas e Intermédia, Arquitetura) permite aos alunos interdisciplinaridade no desenvolvimento de
trabalhos com recurso a uma grande variedade de meios. A adequação do curso ao processo de
“Bolonha”, conduziu à adaptação de algumas vertentes pedagógicas e artísticas desenvolvidas com
sucesso do curriculo anterior e permitiu introduzir novas áreas para a sustentabilidade do curso que
contribuem para dar aos alunos como anteriormente uma consciência da sua responsabilidade ética e
cívica. A Escola atingiu aquela que se entende ser a sua dimensão sustentável para o desenvolvimento
das áreas de formação artísticas: cerca de 500 alunos, 80 docentes e 28 funcionários, cultivando, assim,
um ambiente relacional, aberto, plural e criativo. Pelo funcionamento quotidiano diurno e vespertino da
Escola, pelo conjunto de pessoas que mobiliza, pelas relações de vizinhança que cultiva e pela dinâmica
económica que cria, constitui um importante factor de desenvolvimento social do Centro Histórico do
Porto, que contraria a tendência de perda demográfica e de degradação urbana das últimas décadas. A
identidade da ESAP tem sido construída e enriquecida ao longo da sua existência de 32 anos com um forte
sentido de comunidade e de criatividade, estando permanentemente aberta a prosseguir uma trajetória de
futuro e de qualidade afirmada, entre outros indicadores, pelos percursos artísticos e/ou profissionais bem
sucedidos de muitos dos seus antigos alunos. No âmbito das comemorações dos 25 anos da ESAP foi
editada a publicação ’25 Testemunhos’ que apresenta simbolicamente os testemunhos pessoais de 25
antigos alunos, das diferentes áreas de formação, quanto ao desenvolvimento artístico e/ou profissional
que empreenderam e que são significativos da realização dos objetivos que têm norteado a concretização
do Projeto de Ensino Superior Artístico da ESAP.
1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's
mission.
ESAP is a performing arts school with an experience of 32 years in the field of art education, its
educational / artistic / cultural project states by maintaining a strong link between all artistic fields taught in
different courses of ESAP, which enables the development of innovative creative processes based on a
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sustained research. It is characterized by excellent academic environment which results from its human
dimension in a close connection between students and teachers. Located in the historic district of Porto
City - classified as a World Heritage Site - represents a strategic option that encourages participation in a
constant environment in which it operates, talking and responding to the specific needs of the institutions
and organs of local power. The option of staying in school history center ensures permeability between her
and the social fabric that surrounds it. The sharing of facilities and equipment (photography, printing,
screen printing, audiovisual, etc ..) with the other existing areas of art education at the School (Cinema ,
Photography, Multimedia, Fine Arts and Intermedia, Architecture ) allows students in interdisciplinary
development work using a variety of means. The application of the course to the "Bologna" process led to
the adaptation of some aspects developed educational and artistic success with the previous curriculum
and allowed to introduce new areas for sustainability of the course that contribute to give students as
before an awareness of their ethical responsibility and civic. The School struck that what is meant to be
their sustainable dimension to the development of areas of artistic training: about 500 students, 80
teachers and 28 employees, thereby cultivating a creative environment relational, open, plural and .for
daytime and evening daily running of the school, the number of people who mobilizes, by cultivating
neighborly relations and economic dynamics that creates, constitutes an important factor of social
development of the historic center of Porto, which goes against the trend of population loss and urban
identity of the last décades. A ESAP identity has been built and enriched throughout its existence of 32
years with a strong sense of community and creativity and are always open to pursue a path of future
quality and asserted, among other indicators, for artistic pathways and / or successful professionals from
many of his former alunos. At the celebrations of 25 years of ESAP was edited publication '25 Testimonials'
which symbolically features the personal testimonies of 25 former pupils of different areas training, as the
artistic development and / or professional who undertook which are significant in achieving the objectives
that have guided the implementation of the Project of Higher Education artistic.
1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
A divulgação dos objetivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos concretiza-se
através de diversos meios de divulgação: flyers e desdobráveis de distribuição gratuita à comunidade em
geral, canais virtuais (por exemplo, página web da ESAP e newsletters), publicações académicas de
âmbito científico produzidas no âmbito da CESAP (revista 21x21, livro "25 anos/25 testemunhos"), artigos
na imprensa das atividades desenvolvidas, destacando a realização de espetáculos em lugares públicos e
as parcerias com as companhias e festivais de teatro da cidade do Porto, e ainda a publicação online
(terceira edição) da Revista Persona , publicação de responsabilidade do Departamento de Teatro e
Cinema da ESAP. Mas dada a dimensão humana que a ESAP possui e deseja manter, é privilegiada uma
relação assente no contacto direto entre os seus membros e os diversos órgãos e estruturas académicos
garantindo um ensino onde o valor humano, a sua identidade e a cultura, são preservados.
1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
Disclosure of objectives for teachers and students involved in the study cycle is achieved through various
means of communication, flyers and leaflets for free distribution to the general community, virtual
channels (eg, the ESAP web page and newsletters), publications academic scientific framework produced
under ESCAP (21x21 magazine, book "25 Years / 25 testimonies"), articles in the press of the activities,
highlighting the achievement of performances in public places and partnerships with companies and
theater festivals in the city of Porto, and also the online publication (third edition) from Persona Magazine,
published by the Department of Theatre and Cinema of ESAP. But given the human dimension that has
ESAP and want to keep, is a prime based on direct contact between its members and the various organs
and structures ensuring an academic education where human value, their identity and culture are
preserved relationship.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade
2.1 Organização Interna
2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a
revisão e actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.
A estrutura organizacional responsável pela Licenciatura de Interpretação e encenação , é formada pela
Direção
de Curso,órgão de caráter pedagógico e de gestão, pelo Departamento de Artes Visuais e Secção
Autónoma
de Teoria e História, estruturas académicas de coordenação de áreas científicas e das respetivas unidades
curriculares. O Curso dispõe de um Regulamento próprio, que define, entre outras, as condições de
admissão,
de frequência, avaliação, equivalências e transição de ano. A estrutura curricular e o plano de estudos são
proposta da Direção de Curso e aprovados pelo Conselho Científico, sob parecer favorável do Conselho
Pedagógico. Os conteúdos programáticos são propostos pelos docentes responsáveis e aprovados pelo
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Conselho Científico. A distribuição do serviço docente é proposta pela Direção do Curso com base nas
normas em vigor, aprovada pelo Conselho Científico, sob o parecer dos departamentos e/ou secções
autónomas envolvidas e homologada
pela Direção Académica.
2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study programme, including its approval,
the syllabus revision and updating, and the allocation of academic service.
The organizational structure responsible for Interpretation Degree and direction, is formed by the
management
Course, pedagogical and management agency, the Department of Visual Arts and Autonomous Section
Theory and History, academic structures of coordination of scientific areas and the respective units
curricular. The course has its own regulation, which defines, among others, the eligibility criteria,
frequency, evaluation, equivalents and transition year.
The curriculum and the syllabus are proposed Course Direction and approved by Scientific Council, under
favorable opinion of the Pedagogical Council. The syllabus proposed by the teachers responsible and
approved by the Scientific Council. The distribution of teaching service is proposed by the management of
the course on the basis of rules, approved by the Scientific Council, in the opinion of the departments and /
or separate sections involved and approved
the Academic Director.
2.1.2. Forma de assegurar a participação ativa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão
que afetam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.
São diversas as formas de assegurar a participação ativa de docentes e estudantes nos processos de
tomada de decisão que afetam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade, pela participação
que os mesmos podem ter em órgãos académicos da ESAP nos quais têm representantes oficiais
(Conselho Geral,Conselho Pedagógico, Provedor do Estudante). Para além destes e pelo facto da ESAP
ser gerida por uma Cooperativa (Coop. Ensino Superior Artístico do Porto), qualquer docente ou discente
( sócio da Cooperativa), pode participar e tem direito a voto nas reuniões da Assembleia Geral da
Cooperativa. São também importantes as muitas e diversas reuniões de coordenação, transversais e
horizontais, realizadas no curso e promovidas pelos seus distintos órgãos (Direção do Curso, Direções de
Departamento e Secções Autónomas). A estrutura orgânica da ESAP, adequada ao RJIES, permite o
controle da organização pedagógica e científica dos ciclos de estudo em funcionamento.
2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes
that have an influence on the teaching/learning process, including its quality.
There are several ways to ensure the active participation of teachers and students in decision-making
processes that affect the process of teaching / learning and their quality, participation that they may have
in academic bodies of the ESAP which have official representatives (General Council, Pedagogical Council,
Student Ombudsman). For addition to these and the fact that the ESAP to be managed by a cooperative
(Coop. Ensino Superior Artístico do Porto), any teacher or student (member of the Cooperative), can
participate and entitled to vote at meetings of the General Assembly of the Cooperative. Also important are
the many and various coordination meetings, transverse and horizontal, performed in the course and
promoted by its various organs (Course Director, Department of Directions and Autonomous Sections).
The organizational structure of the ESAP, the proper RJIES allows control the educational and scientific
organization of courses of study in operation.

2.2. Garantia da Qualidade
2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
A estrutura orgânica da ESAP, adequada ao RJIES, permite o controle da organização pedagógica e
científica dos ciclos de estudo em funcionamento, nos quais se integra a Licenciatura em Teatro Interpretação e Encenação. Os órgãos Direção Académica, Conselho Científico e Conselho Pedagógico
decidem, recomendam ou dão pareceres a questões que são da sua estrita competência relativas ao
curso. Este é ainda apoiado pelas estruturas académicas, Direção de Curso que coordena o
funcionamento do mesmo e pelos Departamentos de Teatro e Cinema e as Secções Autónomas de Teoria,
Critica e História e de Ciências Socias, em que se inserem as áreas científicas do curso de Teatro. Quanto
aos mecanismos de garantia de qualidade, para além da publicitação do regulamento de funcionamento do
Curso, disponível na página web da ESAP, existe um sistema de avaliação de desempenho dos docentes.
2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme.
The organizational structure of the ESAP, the proper RJIES allows control of educational and scientific
organization of courses of study in operation, in which integrates a degree in theater - Staging and
Interpretation. The agencies Director Academic, Educational and Scientific Council Board decided,
recommend or give advice on matters falling within its competence regarding the strict course. This is
further supported by academic structures, Course Director who coordinates the operation of the same, and
the Departments of Theatre and Film and the Autonomous Section of Theory, Criticism and History and
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Social Sciences, which it supports the scientific areas of the course in Theatre . Regarding the
mechanisms for quality assurance, in addition to publicizing the internal operating rules of course,
available in the ESAP web page, exist a performance evaluation system for teachers.
2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função
na instituição.
A Escola Superior Artística do Porto tem como principal órgão de gestão académica a Direção Académica.
É estritamente a este órgão que a Direção do Curso de Teatro, órgão máximo pela coordenação do ciclo de
estudos, reporta. Assim, em termos de estrutura organizacional, a Direção do Curso de Teatro, sempre que
necessário consultando os Departamentos e Secções Autónomas afectas ao Curso, remete os mais
diversos assuntos à Direção Académica para aprovação e atualização dos mesmos, a qual, por sua vez,
remete para outros órgãos académicos, como por exemplo o Conselho Científico e o Conselho
Pedagógico. Caso seja necessária qualquer retificação, a Direção Académica devolve o assunto à Direção
do Curso de Teatro, para que se proceda à respectiva revisão. Estes assuntos vão desde os programas
das diferentes Unidades Curriculares vigentes, assim como a distribuição de serviço docente e o plano de
atividades do ano lectivo.
2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
The Artistic School of the Port's main body of academic management the Academic Director. It is strictly to
this body that the direction of the Theatre Course, the apex body for coordinating the course, reports.
Thus, in terms of organizational structure, the direction of the Theatre Course where necessary referring
Departments and Autonomous Sections allocated to course, refers to the various subjects Academic
Director for approval and update them, which, in turn, refers to other academic bodies, such as the
Pedagogical Council and Scientific Council. If any correction is necessary, the Academic Director returns
the matter to the Director of the Theatre Course, to proceed with their revision. These issues range from
programs the different existing curricular units, and the distribution of teaching experience and the plan of
activities of the academic year.
2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de
estudos.
O Diretor do curso realiza reuniões de coordenação periódicas com os docentes afim de coordenar
programas, trabalhos e atividades. Os alunos são ouvidos ao nível do desempenho dos docentes através
do inquérito pedagógico, e estão representados nos Conselho Pedagógico e no Conselho Geral. A
dimensão do curso garante a comunicação e a relação interpessoal. O Diretor de Curso é o principal
promotor da qualidade do curso; também os Diretores de Departamento e Secções Autónomas são
garantes da qualidade ao promoverem reuniões de coordenação contribuem para a discussão dos
melhores mecanismos de qualidade. A recolha e a síntese dos contributos de garantia de qualidade é da
responsabilidade da Direção de Curso e da Direção Académica procedendo à implementação que entenda
pertinente.
2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study
programme.
The course Director holds regular coordination meetings with the teachers in order to coordinate programs
and work activities. Students are heard at the level of performance of teachers through educational inquiry,
and are represented in the Pedagogical Council and the General Council.The dimension of the course
ensures communication and interpersonal relationship. The Course Director is the chief promoter of
quality of course, also the Directors of Departments and Autonomous Sections are guarantors of quality to
promote coordination meetings contribute to the discussion of the best quality mechanisms. The
collection and synthesis of the contributions of quality assurance is the responsibility of the Course
Director and Director of Academic proceeding to implement it deems appropriate.

2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade
<sem resposta>
2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de
melhoria.
A discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos é continuamente promovida no
seio
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e entre os diversos orgãos e estruturas académicas em conjunto com os docentes e discentes do ciclo de
estudos. Os resultados desta discussão são apresentados e discutidos com a Direcção Académica e nos
Departamentos que usa esses mesmos resultados, em processo de colaboração com os demais orgãos e
estruturas da ESAP, para estabelecer as estratégias e a definição de ações de melhoria que terá na sua
consolidação o maior rigor e objectividade.
2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions.
The discussion and use the results of the studies cycle assessments is continually promoted within
and between the various organs and academic structures together with the teachers and students of cycle
studies. The results of this discussion are presented and discussed with the Board and Academic
Departments that uses these same results, in collaboration process with the other organs and structures of
the ESAP, to establish the strategies and the definition of improvement actions that will have on their
consolidation the greatest rigor and objectivity.
2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
São realizadas avaliações interinas em cooperação com a Direção Académica, Departamento de Teatro e
Cinema
e a Secção Autónoma de Teoria e História. O ciclo de estudos foi avaliado em vários aspetos do seu
funcionamento e das sua características artísticas e criativas, assim como do seu próprio pensamento e
ação. O resultado destes processos foi analisado pelos órgãos e estruturas da ESAP com
responsabilidade no ciclo de estudos e foi proposta e aprovada uma reformulação da estrutura curricular
em todos os semestres letivos do ciclo de estudos que ocorreu em Julho de 2013 e que é a ainda a última
versão vigente do atual ciclo de estudos. A alteração incidiu essencialmente nos horários de contacto do
curso privilegiando , tentando sempre salvaguardar a sua filosofia nas vertentes da criação nas áreas da
interpretação e encenação.
Outro elemento importante para cada novo ano são os relatórios das atividades e as criticas e análises dos
projetos públicos apresentados.
2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years.
Interim evaluations are carried out in cooperation with the Academic Director, Department of Theatre and
Film
and the Autonomous Section of Theory and History. The course of study was evaluated in various aspects
of its operation and its artistic and creative features, as well as their own thought and action. The result of
these processes were analyzed by the organs and structures of the ESAP with responsibility in the study
cycle and was proposed and approved an overhaul of the curriculum in all semesters of the course which
took place in July 2013 and is still the last current version of the current study cycle. The change primarily
focused on course contact hours focusing, always trying to safeguard their philosophy in the areas of
creation in the areas of interpretation and direction.
Another important element for each new year are the reports of the activities and reviews and analyzes of
public projects presented.

3. Recursos Materiais e Parcerias
3.1 Recursos materiais
3.1.1 Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios,
salas de computadores, etc.).
Mapa VI. Instalações físicas / Mapa VI. Facilities
Tipo de Espaço / Type of space

Área / Area (m2)

Auditório

134.3

Laboratório de Informatica / Multimédia

160.7

Laboratório Fotográfico

131.4

Estúdio Fotográfico

50.6

Salas de pós-produção Vídeo e Audio

23.3

Sala de Actos

65.1

Sala de Professores

32.3

Sala de Reuniões

20.2

Biblioteca e videoteca

134.3

Oficinas

117
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Galeria de Exposições

63.7

Galeria de Exposições

120

Estudio de Cine-vídeo

78.7

Sala de Aulas

50.3

Sala de Aulas

32.4

Sala de Aulas

44

Sala de Aulas
Gabinete

32
7.3

Sala Direcções de Curso / Secretariado

60

Sala Associação de Estudantes

25.2

Sala de Movimento

81.4

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos
didáticos e científicos, materiais e TICs).
Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials
Equipamentos e materiais / Equipment and materials

Número / Number

material audiovisual adequado a todo tipo de projecções

2

retroprojectores

2

material áudio- leitor de CD, Cassettes

3

Projectores/holofotes

8

Tripés para projectores

4

Leitor/Gravador Video UHF

2

Leitor/Gravador Vídeo DVD

2

Monitor TV

2

Computador portátil

2

Teatro para a realização de espectáculos com fantoches,teatro de sombras e marionetas

1

Guarda-roupa diverso

40

Adereços teatrais, máscaras

20

Máquinas de filmar vídeo Sony

6

Tripés para a máquina de filmar

1

Pianola
software; Fotoshop CS4

1
24

software Ilustrator CS4

24

software flash CS4

30

software Soundforge

6

Mesa de montagem e Mistura de Vídeo

1

mesa de mistura de Som

1

projector pelicula cinematografica 8/16 mm

1

Mesa de Luz, Orgao de Luz

1

Colchoes/colchonetas para acrobacia e movimento

10

estojo com material de caracterização, diversos materias

1

3.2 Parcerias
3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
As parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos verificam-se no âmbito do
programa Erasmus de mobilidade de discentes, docentes e staff. Neste sentido o ciclo de estudos tem
protocolo Erasmus com as
seguintes instituições:
Escuela Superior de Arte Dramático y Professional de Danza de Astúrias - ESAD – Espanha
http://www.esadasturias.es
Escuela Superior de Arte Dramático da Galicia Vigo - ESAD – Espanha
http://www.esadvigo.es
Lithuanian Academy of Music and Theatre – Lituânia
http://lmta.lt/english/
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NATFA – National Academy of Theatre and Film Arts - Bulgária
http://natfiz.bg/en/
Université de Picardie Jules Vernes - França
http://www.u-picardie.fr/
University of Peloponnese - Theatre Studies Dpt. – Grécia
http://www.uop.gr/erasmus/
3.2.1 International partnerships within the study programme.
International partnerships established in the course of study are found in the Erasmus program
mobility of students, teachers and staff. In this sense the study cycle has Erasmus agreement with the
following institutions:
Escuela Superior de Arte Dramático y Professional de Danza de Astúrias - ESAD – Espanha
http://www.esadasturias.es
Escuela Superior de Arte Dramático da Galicia -Vigo - ESAD – Espanha
http://www.esadvigo.es
Lithuanian Academy of Music and Theatre – Lituânia
http://lmta.lt/english/
NATFA – National Academy of Theatre and Film Arts - Bulgária
http://natfiz.bg/en/
Université de Picardie Jules Vernes - França
http://www.u-picardie.fr/
University of Peloponnese - Theatre Studies Dpt. – Grécia
http://www.uop.gr/erasmus/
3.2.2 Parcerias nacionais com vista a promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos, bem como
práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
Teatro Nacional São João, parcerias de acolhimento nos seus diferentes espaços: Sala Principal, Teatro
Carlos Alberto e Mosteiro de São Bento da Vitória.
Cine-Teatro Constantino Nery - Câmara Municipal de Matosinhos: acolhimento na sua sala principal e sala
Polivalente/estúdio.
Ensemble Companhia Profissional de Teatro do Porto.
Seiva Trupe, Companhia Profissional de Teatro do Porto.
Teatro Art´Imagem, Companhia Profissional de Teatro do Porto.
Mundo Razoável, Companhia Profissional de teatro do Porto.
FITEI- Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (festival de edição anual desde 1978).

3.2.2 National partnerships in order to promote interinstitutional cooperation within the study programme, as
well as the relation with private and public sector
Teatro Nacional São João, partnerships for admission into its various spaces: main hall, Carlos Alberto
Theatre and the Monastery of São Bento da Vitoria.
Cine-Teatro Constantino Nery - City Hall Matosinhos: partnerships for admission the main hall and
Multipurpose room / studio.
Ensemble Companhia Profissional de Teatro do Porto.
Seiva Trupe, Companhia Profissional de Teatro do Porto.
Teatro Art´Imagem, Companhia Profissional de Teatro do Porto.
Mundo Razoável, Companhia Profissional de teatro do Porto.
FITEI- Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (Annual festival edition since1978).

3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
A colaboração do ciclo de estudos em Teatro- Interpretação e Encenação é realizada com os demais ciclos
de estudos da ESAP, sendo intensa e de génese do próprio projeto educativo da ESAP como um todo.
Esta colaboração é particularmente próxima com os ciclos de estudos de Artes Plásticas e Intermédia,
Cinema e Audiovisual, Artes Visuais - Fotografia, e Arquitetura.
3.2.3 Intrainstitucional colaborations with other study programmes.
The collaboration of the course of study in Theater - Interpretation and Staging is performed with other
ESAP study cycles, with intense and genesis of the ESAP own educational project as a whole. This
collaboration is particularly close to the cycles of studies in Fine Arts and Intermedia, Film and Audiovisual
and Visual Arts - Photography, and Architecture.
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4. Pessoal Docente e Não Docente
4.1. Pessoal Docente
4.1.1. Fichas curriculares
Mapa VIII - Roberto Manuel Enrique Merino Mercado
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Roberto Manuel Enrique Merino Mercado
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Alexandra Trevisan da Silveira Pacheco
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alexandra Trevisan da Silveira Pacheco
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Cidália Maria da Cruz Henriques
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cidália Maria da Cruz Henriques
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
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4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Henrique António Muga
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Henrique António Muga
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria de Fátima Alves Sales
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria de Fátima Alves Sales
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Eduarda Dias Neves
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Eduarda Dias Neves
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Francisco José da Costa Jesus
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Francisco José da Costa Jesus
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Margarida Maria da Mota Ferreira Machado
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Margarida Maria da Mota Ferreira Machado
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Manuela Oliveira Barros
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Manuela Oliveira Barros
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Helena Isabel Carneiro Guerreiro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Helena Isabel Carneiro Guerreiro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Jorge Miguel Ferrão Palinhos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Miguel Ferrão Palinhos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=335877a6-497d-dc0f-5179... 2018-07-11

ACEF/1415/23457 — Guião para a auto-avaliação corrigido

Página 20 de 116

Mapa VIII - José Manuel de Almeida Couto
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel de Almeida Couto
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Lígia Cristina Ferreira Roque
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Lígia Cristina Ferreira Roque
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Assistente Estagiário ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Luísa Isabel da Costa Pinto
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luísa Isabel da Costa Pinto
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Assistente Estagiário ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Marcelo Gilaberte Redondo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Marcelo Gilaberte Redondo
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Assistente Estagiário ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Isabel de Oliveira Barros
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Isabel de Oliveira Barros
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Assistente Estagiário ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Marta Costa Freitas Almendra
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Marta Costa Freitas Almendra
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Nuno Hélder de Castro Alves e Sousa de Lucena
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Hélder de Castro Alves e Sousa de Lucena
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Assistente Estagiário ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Patrícia Isabel Silva Franco
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Patrícia Isabel Silva Franco
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Assistente Estagiário ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
4.1.2 Mapa IX - Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)
4.1.2. Mapa IX -Equipa docente do ciclo de estudos / Map IX - Study programme’s teaching staff
Nome / Name

Grau /
Degree

Roberto Manuel Enrique
Licenciado
Merino Mercado
Alexandra Trevisan da
Doutor
Silveira Pacheco
Cidália Maria da Cruz
Mestre
Henriques

Área científica / Scientific Area

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Animaçao Cultural de Escola

100

Ficha submetida

Arquitectura

100

Ficha submetida

Ciências da Educação

100

Ficha submetida
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Henrique António Muga

Mestre

Psicologia

100

Ficha submetida

Maria de Fátima Alves
Sales

Doutor

Arquitectura

100

Ficha submetida

Maria Eduarda Dias
Neves

Doutor

Filosofia

100

Ficha submetida

Francisco José da Costa
Mestre
Jesus

História da Arte

50

Ficha submetida

Margarida Maria da Mota
Mestre
Ferreira Machado

Artes e Humanidades

50

Ficha submetida

Maria Manuela Oliveira
Barros

Doutor

Motricidade, Artes Performativas

50

Ficha submetida

Helena Isabel Carneiro
Guerreiro

Mestre

Artes Plásticas e Artes Visuais

30

Ficha submetida

Jorge Miguel Ferrão
Palinhos

Mestre

Terminologia e Tradução

30

Ficha submetida

José Manuel de Almeida
Doutor
Couto

Ciências da Educação - A atividade
dramática em contexto de aprendizagem de
1º ciclo E.B.

30

Ficha submetida

Lígia Cristina Ferreira
Roque

Licenciado

Linguas e Literaturas Modernas

30

Ficha submetida

Luísa Isabel da Costa
Pinto

Mestre

Encenação e Produção Teatral

30

Ficha submetida

Marcelo Gilaberte
Redondo

Mestre

Teatro

30

Ficha submetida

Maria Isabel de Oliveira
Barros

Licenciado

Teatro

30

Ficha submetida

Marta Costa Freitas
Almendra

Doutor

Psicologia, área das Ciências Cognitivas

30

Ficha submetida

Nuno Hélder de Castro
Licenciado
Alves e Sousa de Lucena

Design de Cenografia

30

Ficha submetida

Patrícia Isabel Silva
Franco

Teatro

30

Ficha submetida

Licenciado

1050

<sem resposta>
4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos (todas as percentagem são sobre o nº total de docentes
ETI)
4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos
4.1.3.1. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff
Corpo docente próprio / Full time teaching staff

ETI / FTE Percentagem* / Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / Full time teachers:

600

5714,3

4.1.3.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado
4.1.3.2. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching
staff
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 with a PhD
(FTE):

410

3904,8

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado
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4.1.3.3. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff
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 with a PhD, specialized in the main areas of the study
programme (FTE):

80

761,9

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas
fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists, without a PhD, of recognized professional
experience and competence, in the main areas of the study programme (FTE):

330

3142,9

4.1.3.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação
4.1.3.4. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning
dynamics
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 / Full time teaching staff with a link to the institution for a period over three
years:

600

5714,3

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano
(ETI) / Teaching staff registered in a doctoral programme for more than one year (FTE):

330

3142,9

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5
4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente
actualização
Neste ano letivo foi implementado o Processo de Avaliação de Docentes, devidamente regulamentado em
documento próprio, cujo link de acesso está inserto neste documento de avaliação.
No fim de cada semestre letivo cada professor que lecionou uma UC deverá entregar na Direção de Curso
um relatório de docência em que deve referir como correu o semestre escolar e como se comportaram
todos, professores e alunos.
Em cada semestre é feita uma reunião de coordenação que visa coordenar mas também dar a conhecer
aos docentes do ciclo de estudos como foi o desempenho de professores e alunos.
Está neste momento em preparação e para implementação ainda neste 1º semestre do ano letivo 2014/2015
um questionário de avaliação dos professores pelos alunos.
Por fim, os professores são avaliados pelo desempenho e resultados que apresentam e mais ainda pelo
Conselho Pedagógico que concentra todas as queixas dos alunos. Estas queixas se provadas e,
dependendo da gravidade que apresentam, poderão ser motivo de suspensão ou repreensão do docente
em causa.

4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
This academic year was implemented at ESAP, The Assesment Academic Staff Process which document of
regulations's link is insert in a link below. At the end of each semester every teacher who taught course
units shall deliver in the course directing a teaching report which shall state how was the school term and
how they all behaved, teachers and students.
In each half is made a coordination meeting which aims to coordinate but also to acquaint the study
cycle's teachers how was the performance of teachers and students.
It is currently in preparation and implementation still in the 1st semester of the school year 2014/2015 a
questionnaire for the evaluation of teachers by students.
Finally, teachers are evaluated by the performance and results that present and even more so by the
Pedagogical Council that concentrates all complaints from students. These complaints, if proven right and,
depending on the severity which they present, may be grounds for suspension or reprimand the teacher
concerned.

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://www.esap.pt/alunosedocentes.asp?id=12&sub=218
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4.2. Pessoal Não Docente
4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos.
A ESAP conta com a colaboração de 28 funcionários em regime integral, com contrato de trabalho sem
termo.
4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme.
ESAP counts with the collaboration of 18 full time employees that have a permanent employment contract.
4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos.
Licenciatura - 10; Bacharelato - 1; Ensino Secundário - 5; Terceiro Ciclo do Ensino Básico - 5; Segundo
Ciclo do Ensino Básico - 3; Primeiro Ciclo do Ensino Básico - 4.
4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study programme.
Higher Education Degree– 10; Bachelor Degree – 1; High School - 5; 3rd Cycle of Elementary School – 5;
2nd Cycle of Elementary School – 3; 1st Cycle of Elementary School – 4.
4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
O desempenho do pessoal não docente é avaliado de forma contínua através dos responsáveis, bem como
através das reclamações apresentadas pela comunidade académica; sempre que se justifica são
realizadas reuniões entre os responsáveis e o pessoal envolvido para análise de resolução de problemas.
4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance.
The performance of the non-teaching staff is valued continuously by responsible personnel or through
complaints made by the academic community. Whenever justified meetings are made by the responsible
and involved personnel to analyze possible resolutions of the current problems.
4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.
A formação contínua é realizada no posto de trabalho, nomeadamente ao nível dos serviços
administrativos sempre que se verificam alterações nos procedimentos e/ou no software utilizado; a
formação avançada é sobretudo realizada no exterior, destacando-se os cursos realizados no último ano
letivo pelas Bibliotecárias e pela Técnica do Serviço de Bolsas:
- II Encontro de Bibliotecas do Ensino Superior: Partilha, Criatividade e Engenho, 2013
- Webinar Novas Tendências em Edição e Leitura Eletrónica, 2013
- Webinar Organização e Representação da Informação: Arquivos, Bibliotecas e Museus, 2013
- Programa de Mobilidade em Bibliotecas do Ensino Superior: Programa de Formação de Utilizadores das
Bibliotecas da Universidade de Aveiro: Conteúdos e Atividades, 2014
- Workshop Repositórios Digitais e Gestão Integrada de Bibliotecas e Preservação, Conservação, Arquivo
e Restauro, 2014
- Formação Inicial para Técnicos com Análise de Bolsas de Estudo, 2014
4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff.
The continuous assessment is apply at the work space, namely the administrative services, but every time
is verified any alteration in the procedures and/or software used. The advance formation is made mainly
outside the school and some of them were taken by the Librarians and the Scholarship Service Technical:
- II Higher Education Libraries Meeting: Sharing, Creativity and Ingenuity, 2013
- Webinar New Trends in Electronic Publishing and Reading, 2013
- Webinar Organization and Representation of Information: Archives, Libraries and Museums, 2013
- Mobility Program in Higher Education Libraries: User Training Program of the Aveiro´s University
Libraries: Content and Activities, 2014
- Digital Repositories and Integrated Management of Libraries and Preservation, Conservation, Restoration
and Archive Workshop, 2014
- Initial Training for Technicians with Scholarship Analysis

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem
5.1. Caracterização dos estudantes
5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género e idade
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5.1.1.1. Por Género
5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender
Género / Gender

%

Feminino / Female

78

Masculino / Male

22

5.1.1.2. Por Idade
5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age
Idade / Age

%

Até 20 anos / Under 20 years

39

20-23 anos / 20-23 years

43

24-27 anos / 24-27 years

9

28 e mais anos / 28 years and more

9

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso)
5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso) / Number of students per curricular
year (current academic year)
Ano Curricular / Curricular Year

Número / Number

1º ano curricular

9

2º ano curricular

3

3º ano curricular

11
23

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.
5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand
2012/13

2013/14

2014/15

N.º de vagas / No. of vacancies

20

20

20

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates

12

8

10

N.º colocados / No. enrolled students

9

5

9

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments

9

5

9

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark

114

116

114

Nota média de entrada / Average entrance mark

14

13

14

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente
para discriminação de informação por ramos)
5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para
discriminação de informação por ramos)
Não se aplica.
5.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the student’s distribution
by the branches)
Not applicable.
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5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem
5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos
estudantes.
Não havendo ramos na estrutura académica, o apoio pedagógico e de aconselhamento é prestado
essencialmente pelo Diretor do ciclo de estudos, nomeadamente ao nível da escolha das unidades
curriculares optativas e de eventuais estágios extra ou pós curriculares.
Para os alunos no âmbito do programa de mobilidade Erasmus há também o apoio e o aconselhamento na
escolha e definição do plano de estudos
5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
If there is no branches in the academic structure, educational support and advice is provided mainly by the
Director of the course, particularly in terms of choice of optional courses and any extra curricular
internships or post.
For students under the Erasmus mobility program there is also the support and advice in the selection and
definition of the curriculum
5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
A integração dos estudantes é promovida desde a sua chegada com a Semana Vestibular do ano letivo,
organizada pela Direção Académica, em colaboração com as Direções dos ciclos de estudo, a Associação
de
Estudantes, a Comissão de Praxe e a ARTUNA /Tuna Mista da ESAP. Durante uma semana são
organizados
vários eventos que permitem aos novos alunos conhecer o respetivo curso, as instalações, a estrutura
orgânica da ESAP e da sua instituição tutora a CESAP ,estabelecer uma rede de ligações com os colegas
do mesmo curso e dos outros cursos.
Cada Curso realiza uma sessão de esclarecimento sobre o plano curricular, as entidades da escola, e o
cronograma académico do respectivo ano lectivo em curso
Há durante esta mesma "Semana Vestibular", organizada pela Direção do ciclo de estudos, ainda uma
sessão
de apresentação da escola e do ciclo de estudos, da sua história e das suas ações recentes, onde se
apresentam os professores, especialmente aos alunos do primeiro ano.
5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
The integration of students is promoted since his arrival with the Vestibular week of the school year,
organized by the Academic Director, in collaboration with the Directions of schooling, the Association of
Students, the Commission and the Praxis ARTUNA / Joint Tuna ESAP. For a week are organized
various events that allow new students to know the respective course, the facilities, the structure
Organic ESAP and her guardian institution to ESCAP, establish network connections with colleagues of
the same course and other courses.
Each course carries out an information session on the curriculum, school entities, and academic schedule
that academic year
There is during this same "Vestibular Week" organized by the Direction of the course, even a session
School and presentation of the course, its history and its recent actions, which
have teachers, especially to first-year students.
5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.
Ao nível das possibilidades de financiamento, a ESAP dispõe do Gabinete SAS, que presta toda a
informação necessária e assegura o processo de candidatura às Bolsas da Ação Social; por outro lado,
tanto através da CESAP como da Associação de Estudantes são estabelecidos protocolos com algumas
instituições bancárias, que permitem vantagens em termos financeiros.
A inserção no mercado de trabalho é promovida ao longo da formação, quer através dos contactos com
entidades publicas ou privadas que possam providenciar parcerias de inclusão profissional , quer através
de aconselhamento/apoio informal por parte dos docentes do ciclo de estudos. Simultaneamente, é
canalizada para os nossos alunos toda a informação relativa a ofertas de trabalho, projetos ou concursos.
A Direção do Curso promove encontro com ex-alunos que já estão integrados no campo profissional e que
realizam também os seus próprios projetos. Encontros com profissionais do teatro e da TV
5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities.
In terms of financing possibilities, the ESAP has the SAS Office, which provides all the necessary
information and ensures the application process to Bag Social Action; on the other hand, both by ESCAP
as the Student Association protocols are defined with some banks that allow advantages in financial terms.
The integration into the labor market is promoted throughout the training, or through contacts with public
or private entities that can provide professional inclusion partnerships, either through counseling /
informal support from studies cycle teachers. At the same time, goes to our students all the information on
job offers, projects or competitions. The Course Director holds meeting with alumni who are already
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integrated in the professional field and also conduct their own projects. Meetings with professional theater
and TV.
5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem.
Os resultados dos inquéritos de satisfação dos estudantes são dados a conhecer tanto aos docentes
como à Direção do ciclo de estudos, por forma a implementar as medidas necessárias à melhoria da
qualidade do processo de ensino-aprendizagem.
5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
The results of the students satisfaction surveys are reported to both the faculty and the course of study
direction, in order to implement the necessary steps to improve the quality of teaching-learning process.
5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
A mobilidade dos nossos estudantes, docentes e staff, baseia-se essencialmente no programa de
mobilidade Erasmus, coordenada pelo GREI – Gabinete de Relações Externas e Internacionais, que divulga
toda a informação relativa aos programas em vigor e assegura todos os aspetos logísticos inerentes à
candidatura.
Ao nível do reconhecimento de créditos, o processo é acompanhado pela Direção do ciclo de estudos e
pelo Conselho
Científico que aprova os planos de estudo e a respectiva creditação dos alunos em mobilidade.
5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.
The mobility of our students, teachers and staff, based mainly on the mobility of Erasmus, is coordinate by
GREI - External Relations Office and International, which discloses all the information regarding the
programs in place and ensure all logistical aspects related to the application.
The credit recognition level, the process is accompanied by course of study direction and the Council
Scientific approving the plans of study and their crediting students' mobility.

6. Processos
6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos
6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes,
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento.
Nas últimas décadas, assistimos, na cidade do Porto, a um significativo desenvolvimento da atividade
teatral, representada na existência de duas estruturas de ensino superior e duas de ensino profissional,
bem como na recuperação de espaços teatrais e a criação de novos, a que acresce o progressivo
movimento de público.
O Teatro e a sua relação com os diferentes meios artísticos encontra-se, sempre se encontrará, no centro
das nossas grandes preocupações e questões artísticas, relacionadas com a sua produção e criação. Com
efeito, o Teatro ocupa, como sempre aconteceu, um lugar incómodo e paradigmático quando incorpora as
outras práticas artísticas contemporâneas.
O teatro é, e sempre foi, um lugar de criação e inovação, mas é também objeto de investigação histórica,
sociológica, antropológica, visual, arquitetónica e de outras áreas do conhecimento.
É nestes campos de ação que o plano de estudos do nosso curso de Teatro se situa, no plano estrutural,
procurando fortalecer um pensamento e um actuar integrado na criação teatral, com um especial enfoque
nas artes da interpretação e encenação/direção teatral, como fazeres críticos e artísticos de criatividade e
de investigação.
O sistema de ensino em que está baseado o ciclo de estudos, que decorre diretamente do Processo de
Bolonha, assenta na aquisição de conhecimentos, aptidões e competências na área das artes, da música ,
da dança, do movimento, da marioneta e, de um modo particular, do teatro na sua vertente interpretativa e
de direção.
Assim, os objectivos visados pelo ciclo de estudos, na sua presente estrutura, são os seguintes:
Conhecer e usar um quadro conceptual que sustente a atividade artística e profissional;
Pensar em termos de projeto;
Criar sentido de autonomia no âmbito da conceção e desenvolvimento de projetos artísticos e
profissionais;
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Dominar competências científicas, técnicas e artísticas que, articuladamente, possibilitem o uso efetivo
das capacidades de criação;
Dominar competências nos campos de ação da análise, pesquisa, investigação e reflexão;
Ser capaz de intervir consciente e criticamente no campo da arte contemporânea, estabelecendo conexões
com a criação artística em geral e, em particular, com as artes teatrais.
Relativamente à medição do seu grau de cumprimento, o ciclo de estudos promove entre docentes e
estudantes um permanente acompanhamento que permite uma aferição direta do cumprimento dos
objetivos previstos, bem como da qualidade dos resultados obtidos. A frequência e conclusão com
sucesso do ciclo de estudos permitem um conjunto de conhecimentos, de aptidões e de competências
que apontam para a investigação e a criação teatrais, objetivando metodologias práticas e teóricas
específicas do ciclo de estudos, adquiridas e aplicadas pelos estudantes e sempre aferidos, de forma
exigente, pelos docentes.
6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and
measurement of its degree of fulfillment.
In recent decades, we have witnessed in the city of Porto, a significant development of Theatrical activity,
represented in the existence of two higher education structures and two vocational education, as well as
restoration of theatrical spaces and the creation of new, to which is added progressive public movement
The Theatre and its relationship with the different artistic media is, always find in the center of our major
concerns and artistic matters related to the production and creation. Indeed, the theater occupies, as
always happened, a nuisance and paradigmatic place when incorporating other contemporary artistic
practices
The theater is, and always has been, a place for creativity and innovation, but it is also the subject of
historical research, sociological, anthropological, visual, architectural and other areas of knowledge.
It is in these fields of action that the syllabus of our theater course is located at the structural level, seeking
to strengthen a thought and act integrated into the theatrical creation, with a particular focus in the arts of
interpretation and direction / theater direction, as doings critical and artistic creativity and research.
The education system it is based on the course of study, which follows directly from the Bologna Process,
based on the acquisition of knowledge, skills and competencies in the arts, music, dance, movement,
puppet and a particular, the theater in its interpretative and direction present.
Thus, the objectives for the course of study, in its present structure, are:
Know and use a conceptual framework that supports the artistic and professional activity;
Thinking in terms of project;
Create sense of autonomy within the design and development of artistic and professional projects;
Master scientific, technical and artistic that articulately, allow the effective use of creation capabilities;
Master skills in the action fields of analysis, research, research and reflection;
Being able to act consciously and critically in the field of contemporary art, establishing connections with
artistic creation in general and, in particular, the Theater Arts ..
For the measurement of the stage of completion, the course of study promotes between teachers and
students continuous monitoring that allows a direct measurement of compliance with the objectives and
the quality of the results. The frequency and successful completion of the course allow a set of knowledge,
skills and abilities and point to the research and creation within the Teather Arts, objectifying practical and
theoretical methodologies specific to this course, acquired and applied by students and always measured,
demanding way, by teachers.
6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de
trabalho.
A periodicidade da revisão curricular no sentido geral e alargado ao plano de estudos no seu todo não
existe neste momento duma forma planeada e com uma periodicidade atribuída.
No entanto há uma constante atualização científica e artística e de métodos de trabalho, com uma
inevitável coordenação vertical e horizontal, das unidades curriculares: na perceção das mudanças
técnicas, científicas e artísticas que ocorrem no mundo profissional, na constante troca de informação e
intercâmbios com os parceiros internacionais, na prática profissional e na investigação, e de criação
artística de reconhecida qualidade, dos nossos docentes.
Ainda que não exista uma periodicidade definida nas revisões curriculares estruturais ao plano de
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estudos, elas têm ocorrido (aliás podemos referir que desde a adequação ao Processo de Bolonha já
aconteceram duas delas) numa base de análise científica e metodológica constante e de aferição de
resultados de ensino / aprendizagem.
6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies
updating.
The periodicity of curriculum revision in the general sense and extended to the curriculum as a whole there
is not currently a planned manner and with an assigned frequency.
However there is a constant scientific and artistic updating and working methods, with an inevitable
vertical and horizontal coordination of courses: the perception of technical, scientific and artistic changes
that occur in the professional world, the constant exchange of information and exchanges with
international partners, professional practice and research, and artistic creation of recognized quality of our
teachers.
Although there is no defined periodicity in structural curricular revisions to the curriculum, they have
occurred (we can say that since the adjustment to the Bologna Process have been two of them) on a
constant scientific and methodological analysis and results measurement teaching / learning.

6.2. Organização das Unidades Curriculares
6.2.1. Ficha das unidades curriculares
Mapa X - Interpretação I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Interpretação I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Roberto Manuel Enrique Merino Mercado T 45 / PL 45
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Reconhece que a criação da personagem responde a um complexo sistema de integração de elementos
conducentes a fixação de uma estrutura interna e externa proveniente dos elementos literários dados pelo
texto teatral
Analisa códigos como sistema de comportamento
Explora as potencialidades totais dos elementos entregues pela obra literária, o seu autor, a sua época e
os movimentos nos quais a obra se insere
Desenvolve as capacidades de análise da obra literária dramaturgicamente afim de as integrar no processo
de interpretação
Ajuda a fixar os mecanismos de interpretação/representação através da marcação e implantação de cena.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Recognizes that the creation of the character responds to a complex system integrating elements leading
to establishment of an internal and external structure of the literary elements from the theatrical text data
Examines codes of behavior as system
Explores the full potential of the elements delivered by the literary work, the author, his time and
movements in which the work falls
Develops the capacity to analyze the literary work dramaturgically order to integrate them into the process
of acting
Helps establish the mechanisms of acting / playing through markup and deployment in the scene.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A problemática da interpretação/O que interpretar;
A personagem e as suas relações
A personagem e o seu conflito
A personagem na antiguidade clássica
Exercícios teatrais a partir dos textos clássicos
Rei Édipo de Sófocles, a personagem masculina, Electra/Antígona a personagem feminina
A Observação como Metodologia
Os comportamentos, as relações, os lugares e os objectos
A transformação da realidade observada numa realidade dramática/representada
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Jogos e situações teatrais
Desenvolvimentos das capacidades expressivas /Gestualidade
O domínio do conquistado através do processo de interpretação, fixação dos mecanismos interpretativos
Stanislavsky, Meyerhold
6.2.1.5. Syllabus:
The problem of interpretation / What interpret;
The character and their relationships
The character and his conflict
The character in classical antiquity
Drama exercises from classical texts
Oedipus Rex by Sophocles, the male character, Electra / Antigone female character
The observation as a Methodology
Behaviors, relationships, places and objects
The transformation of reality observed a dramatic reality / represented
Games and theatrical situations
Developments of the expressive capabilities / gestural
The domain gained through the interpretation process, fixing the interpretative mechanisms
Stanislavsky, Meyerhold
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os conteúdos programáticos oferecidos através da metodologia utilizada procuram construir um
panorama alargado sobre as principais questões envolvidas na teoria e prática do processo de
interpretação e das suas diversas formas de expressão de modo a ativa-lo no domínio específico da
representação e colocação em cena .
Através da articulação entre a teoria e a prática, e os exercícios realizados (todos eles a partir de textos
clássicos) estimula-se a capacidade dos estudantes para refletirem sobre as suas potencialidades no
trabalho artístico desenvolvido utilizando como único instrumento de intervenção e criação as suas
capacidades físicas corporais e imaginação , proporcionando também aos alunos um espaço para a
análise crítica sobre os seus processos de criação, com o sentido de aprofundar os seus conhecimentos
artísticos e a sensibilidade estética para posterior aplicação no campo profissional.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus offered by the methodology used to construct an extended look on the main issues involved
in the theory and practice of the interpretation process and its various forms of expression in order to
activate it in the specific field of representation and placement in panorama scene.
By linking theory and practice, and exercises (all from classical texts) stimulates the ability of students to
reflect on their potential on the artwork developed using as the only instrument for intervention and
creating their bodily physical abilities and imagination while also providing a place for students to critically
analyze their processes of creation, with a view to deepen their artistic skills and aesthetic sensitivity to
subsequent application in the professional field
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico práticas de exercícios concretos na análise de textos e exercícios de construção, trabalho
individual e de grupo, cena individual e contracena.
Haverá o recurso ao visionamento de videogramas de espetáculos já gravados.
Debate sobre perguntas colocadas pelos alunos sobre a dificuldade de abordagem de alguns problemas
de interpretação.
Visitas de estudo aos teatros da cidade do Porto, assistência a espetáculos em cena durante o ano lectivo.
Avaliação contínua a partir da observação e construção dos exercícios práticos
Avaliação através da realização de três trabalhos práticos, sendo dois deles de orientação do docente e
um de escolha livre a partir de um texto dramático
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, practical exercises in the analysis of concrete texts and building exercises, individual and group
work, and individual scene plays opposite.
There will be an appeal to the viewing of video recordings of shows already recorded.
Discussion on questions from the students about the difficulty of some problems of interpretation
approach.
Study visits to theaters in the city of Porto, assist performances on stage during the school year.
Continuous assessment based on observation and construction of practical exercises
Assessment by conducting three practical exercises , two of whom guidance of teachers and another free
choice from a dramatic text
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Nesta unidade curricular, procura-se encontrar um equilíbrio epistemológico entre a necessária aquisição
de conhecimentos teóricos e a também necessária prática, materializada na discussão crítica quer com o
professor, quer com os demais alunos, estimulando a criatividade e o pensamento crítico por parte dos
estudantes.
A articulação destas duas vertentes de formação – experimental e teórica – constitui o objecto-chave da
formação do estudante no domínio da interpretação e criação teatral , e terá de ser capaz de compreender
as suas potencialidades e capacidades de evoluir no campo da investigação cénica. Importante é também
que o aluno dotados destas ferramentas iniciáticas nesta primeira unidade curricula aprenda a trabalhar
em grupo e submeta o seu trabalho à observação e crítica dos outros, estimulando cada vez mais uma
formação plena de comportamentos éticos a praticar dentro e fora do palco
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In this subject , we seek to find a balance between the necessary epistemological acquisition of theoretical
knowledge and also the necessary practice, embodied in critical discussion with either the teacher or with
other students, encouraging creativity and critical thinking by students .
The articulation of these two aspects of training - experimental and theoretical - is the key object of the
educational experience in the field of interpretation and theatrical creation, and must be able to understand
their potential and ability to evolve in the scenic area of research. Also important is that the student gifted
these initiatory tools in this first unit curricula learn to work in a group and submit your work to
observation and criticism of others, encouraging an increasingly full training to practice ethical behavior
on and off the stage
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BARTON, Robert (1988) – Acting on Stage and off, Chicago
BROOK, Peter (1977) – L´espace vide écrits sur le theátre. Paris
ÉSQUILO (1975) — Teatro Completo. Lisboa: Estampa.
KITTO, H.D.F. (1972) — A tragédia grega (2 vols.). Coimbra: Arménio Amado.
MOUSSINAC, Léon (s/d) — História do Teatro. Lisboa: Bertrand.
SÓFOCLES (s/d) ─ Antígona; Ajax; Rei Édipo. Lisboa: Editorial Verbo.
PEDRO, António —Pequeno tratado de encenação – Edição Inatel
PEIXOTO, Fernando
(2002) — Breve História do Teatro Europeu. Sílabo editora 2006
STANISLAVSKI, Constantin (1979) – A preparação do actor Lisboa Arcádia
STRASBERG, Lee (1979) —Le Travail à l´actor Studio, Gallimard, Paris
HETHMON,Robert H. (1972) -- El método del actors studio: conversaciones con Lee Strasberg, Editorial
Fundamentos,Madrid

Mapa X - Interpretação II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Interpretação II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Roberto Manuel Enrique Merino Mercado - TP 75
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Reconhece que a criação da personagem responde a um complexo sistema de integração de elementos
conducentes a fixação de uma estrutura interna e externa proveniente dos elementos literários dados pelo
texto teatral
Analisa códigos como sistema de comportamento
Explora as potencialidades totais dos elementos entregues pela obra literária, o seu autor, a sua época e
os movimentos nos quais a obra se insere
Desenvolve as capacidades de análise da obra literária dramaturgicamente afim de as integrar no processo
de interpretação
Ajuda a fixar os mecanismos de interpretação/representação através da marcação e implantação de cena.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Recognizes that the creation of the character responds to a complex system integrating elements leading
to establishment of an internal and external structure of the literary elements from the theatrical text data
Examines codes of behavior as system
Explores the full potential of the elements delivered by the literary work, the author, his time and
movements in which the work falls
Develops the capacity to analyze the literary work dramaturgically order to integrate them into the process
of acting
Helps establish the mechanisms of acting / playing through markup and deployment scene.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução
A Personagem na comédia
A caracterização das personagens através da linguagem
As personagens e os seus comportamentos na Comédia Grega e Latina
O Coro e a sua progressiva desaparição
A personagem masculina e feminina na comédia
A Personagem na comédia e as suas diferenças na tragédia
Os temas latinos tomados por Molière
O Cómico em Molière/trabalho prático a partir de Dão João
Referências no teatro universal sobre a Comédia
6.2.1.5. Syllabus:
introduction
The Character in comedy
The characterization of the characters through the language
The characters and their behaviors in Latin and Greek Comedy
The Choir and its gradual disappearance
The male and female character in comedy
The Character in comedy and tragedy in their differences
Latins themes taken by Molière
The Comic in Molière / practical work from Don Juan
References in the universal theater on Comedy
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os conteúdos programáticos oferecidos através da metodologia utilizada procuram construir um
panorama alargado sobre as principais questões envolvidas na teoria e prática do processo de
interpretação e das suas diversas formas de expressão de modo a ativa-lo no domínio específico da
representação e colocação em cena .
Através da articulação entre a teoria e a prática, e os exercícios realizados (todos eles a partir de textos
clássicos da comédia ) estimula-se a capacidade dos estudantes para refletirem sobre as suas
potencialidades no trabalho artístico desenvolvido utilizando como único instrumento de intervenção e
criação as suas capacidades físicas corporais e imaginação , proporcionando também aos alunos um
espaço para a análise crítica sobre os seus processos de criação, com o sentido de aprofundar os seus
conhecimentos artísticos e a sensibilidade estética para posterior aplicação no campo profissional.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus offered by the methodology used to construct an extended look on the main issues involved
in the theory and practice of the interpretation process and its various forms of expression in order to
activate it in the specific field of representation and placement in panorama scene.
By linking theory and practice, and exercises (all from classic texts of comedy) stimulates the ability of
students to reflect on their potential on the artwork developed using as the only instrument for intervention
and creation their bodily imagination and physical skills while also providing a place for students to
critically analyze their processes of creation, with a view to deepen their artistic skills and aesthetic
sensitivity to subsequent application in the professional field.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico práticas de exercícios concretos na análise de textos e exercícios de construção, trabalho
individual e de grupo, cena individual e contracena.
Haverá o recurso ao visionamento de videogramas de espetáculos já gravados.
Avaliação contínua a partir da observação e construção dos exercícios práticos e das cenas elaboradas
nos diferentes grupos (cenas e contracena)
Trabalho final de apresentação pública em palco tradicional/palco à italiana
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, practical exercises in the analysis of concrete texts and building exercises, individual and group
work, and individual scene plays opposite.
There will be an appeal to the viewing of video recordings of shows already recorded.
Continuous assessment based on observation and construction of practical exercises and scenes drawn
in different groups (scenes and stars opposite)
Public presentation of final work in traditional stage / stage in the Italian style
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Nesta unidade curricular, procura-se encontrar um equilíbrio epistemológico entre a necessária aquisição
de conhecimentos teóricos e a também necessária prática, materializada na discussão crítica quer com o
professor, quer com os demais alunos, estimulando a criatividade e o pensamento crítico por parte dos
estudantes.
A articulação destas duas vertentes de formação – experimental e teórica – constitui o objecto-chave da
formação do estudante no domínio da interpretação e criação teatral , e terá de ser capaz de compreender
as suas potencialidades e capacidades de evoluir no campo da investigação cénica. Importante é também
que o aluno dotados destas ferramentas iniciáticas nesta primeira unidade curricula aprenda a trabalhar
em grupo e submeta o seu trabalho à observação e crítica dos outros, estimulando cada vez mais uma
formação plena de comportamentos éticos a praticar dentro e fora do palco
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In this course, we seek to find a balance between the necessary epistemological acquisition of theoretical
knowledge and also the necessary practice, embodied in critical discussion with either the teacher or with
other students, encouraging creativity and critical thinking by students .
The articulation of these two aspects of training - experimental and theoretical - is the key object of the
educational experience in the field of interpretation and theatrical creation, and must be able to understand
their potential and ability to evolve in the scenic area of research. Also important is that the student gifted
these initiatory tools in this first unit curricula learn to work in a group and submit your work to
observation and criticism of others, encouraging an increasingly full training to practice ethical behavior
on and off the stage
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BARTON, Robert (1988) – Acting on Stage and off, Chicago
BROOK, Peter (1977) – L´espace vide écrits sur le theátre. Paris
MOUSSINAC, Léon (s/d) — História do Teatro. Lisboa: Bertrand.
PEIXOTO, Fernando (2006) — Breve História do Teatro Europeu. Lisboa Sílabo.
STANISLAVSKY, Constantin (1979) – A preparação do actor Lisboa Arcádia
STRASBERG, Lee (1979) —Le Travail à l´actor Studio, Gallimard, Paris

Mapa X - História da Arte I
6.2.1.1. Unidade curricular:
História da Arte I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cidália Maria da Cruz Henriques - T 30/ OT 15
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Compreensão e análise de conceitos.
Identificação, caracterização e análise de fenómenos artísticos.
Identificação e caracterização da criação artística.
Capacidade de problematização histórica.
Desenvolvimento de espírito crítico.
Desenvolvimento de capacidades de investigação
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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Understanding and analysis of concepts.
Identification, characterization and analysis of artistic phenomena.
Identification and characterization of artistic creation.
Ability of historical questioning.
Development of critical thinking.
Development of research capabilities
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A História da Arte e a Arte: perspectivas diversas. A perspectiva sociológica.
2. Arte: conceito, elementos e funções.
3. Arte clássica grega e romana.
4. Arte medieval: românico e gótico.
5. Renascimento.
6. Maneirismo e Barroco.
7. Neoclassicismo.
8. Romantismo.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Art History and Art: diverse perspectives. A sociological perspective.
2. Art: concept, elements and functions.
3. Classical Greek and Roman Art.
4. Medieval Art: Romanesque and Gothic.
5. Renaissance.
6. Mannerism and Baroque.
7. Neoclassicism.
8. Romanticism.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Como o anterior percurso escolar não integra matérias relacionadas com a UC em questão, abordamos um
conjunto de temáticas procurando abrir o caminho para a aquisição de competências como a
compreensão e análise de conceitos, o desenvolvimento do espírito crítico e a capacidade de investigação
(a H. da Arte e as diferentes perspectivas de abordagem bem como o conceito de Arte, os seus elementos
e funções). Logo análise de fenómenos artísticos que antecedem a formação, a partir do Renascimento, de
um paradigma de Arte que perdurará até finais do século XIX e que proporciona um conjunto de
referências e ferramentas, quer conceptuais quer visuais, relevantes para um estudo aprofundado da
criação artística que marcou quatrocentos anos da H. da Arte da Europa Ocidental.
Analisa-se, o Renascimento, Barroco Romantismo adquirindo capacidade para identificar, caracterizar e
analisar obras representativas, conhecer os autores, integrando ambos ,no seu contexto histórico.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

Like the previous school career does not include matters relating to the UC concerned, we address a set of
thematic seeking to open the way for the acquisition of skills such as understanding and analysis of
concepts, the development of critical thinking and research capacity (H . Art and the different perspectives
of approach and the concept of Art, its elements and functions). Logo analysis of artistic phenomena that
precede the formation, from the Renaissance, an Art paradigm that will last until the late nineteenth century
and provides a set of references and tools, whether conceptual or visual, relevant to a thorough study of
artistic creation who scored four hundred years of H. Art of Western Europe.
, To analyze the Renaissance, Baroque Romanticism acquiring ability to identify, characterize and analyze
representative works, meet the authors, integrating both in its historical context
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Como metodologia propõe-se a exposição e o debate temáticos, assim como o visionamento crítico de
imagens
A avaliação é feita de acordo com o Regulamento de Avaliação aprovado pelo Conselho Pedagógico. Será
constituída por um teste escrito (a realizar no dia 12 de Janeiro) e a participação qualificada dos alunos
nas aulas à qual será atribuída uma ponderação entre 1 e 2 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology we propose the exhibition and the thematic debate, as well as the critical viewing of
images
The assessment is made in accordance with the Assessment Regulations approved by the Pedagogical
Council. Shall consist of a written test (to be held on January 12th) and qualified participation of students
in classes to which is assigned a weight between 1 and 2 values.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Atendendo ao número de alunos que compõem cada turma, as aulas são regularmente expositivas,
acompanhando-se essa exposição do visionamento crítico de imagens (diapositivos trabalhados em
suporte digital e documentários-vídeo). No entanto, os alunos são sempre estimulados a intervir,
nomeadamente no que concerne à análise de imagens, pois esta é uma das maiores dificuldades
evidenciada pelos estudantes.
Esta metodologia de ensino, apesar da predominância inevitável da exposição teórica, não descura e
estimula até a hipótese de qualquer aluno desenvolver pesquisa individual a propósito dos temas que são
conhecidos por todos, semana a semana, e que o estudante apresenta a todo o grupo, no respectivo
contexto da planificação da UC. Pretende-se, assim, por um lado, incentivar os estudantes a desenvolver
capacidades de investigação - integrando na avaliação final da UC a qualidade do trabalho apresentado
que se traduz num factor de ponderação a acrescentar à classificação obtida num teste escrito, realizado
perto do final do semestre -; por outro lado, a reflexão crítica a que esta exposição obriga, constitui um
contributo importante para um percurso sólido e consistente dos estudantes numa actividade profissional
futura. Salienta-se ainda que pelo facto de a UC ser transversal aos vários cursos e as turmas compostas
por grupos de cursos (Artes Plásticas e Intermédia, Artes Visuais-Fotografia, Cinema e Audiovisual,
Design e Comunicação Multimédia e Teatro-Interpretação e Encenação) a metodologia implementada
procura proporcionar aos discentes ferramentas intelectuais suficientemente abrangentes que os habilite
a observar, criticamente, diferentes objectos, sejam eles artísticos ou não.
A classificação final é debatida em aula antes da sua afixação em pauta o que beneficia também o
desenvolvimento da aprendizagem e consciência crítica do trabalho individual, mediante os resultados
alcançados.
As aulas de Orientação Tutorial são destinadas a responder a questões colocadas pelos alunos e, na sua
ausência, ao aprofundamento das matérias leccionadas nas aulas teóricas.
A metodologia de ensino proposta para esta UC, condicionada pela carga horária que lhe está atribuída e
pelo número de alunos que constituem as turmas, associada ao sistema de avaliação, embora periódico,
foi estruturada em função da aquisição das competências que fazem parte do respectivo programa e
enunciadas no texto anterior.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Given the number of students that make up each class, classes are regularly exhibition, accompanying
himself that exposure of the critical viewing images (slides worked on digital media and documentaryvideo). However, students are always encouraged to participate, particularly with regard to image analysis,
as this is one of the biggest difficulties evidenced by the students.
This methodology, despite the inevitable dominance of theoretical exposition, does not neglect and
stimulates to the event that any student to develop individual research with regard to the issues that are
known to all, week to week, and that the student presents to the whole group, in context of the planning of
the UC . It is intended, therefore, on the one hand, encourage students to develop research capacities integrating the final evaluation of the UC quality of the work presented which gives a weighting factor to
add to the marks obtained in written test, held near the end the half -; on the other hand, the critical
reflection that this exhibition forces, is an important contribution to a solid and consistent path of students
in a future occupation. We also stress that the fact that the UC be transverse to the various courses and
classes consist of groups of courses (Arts and Intermedia, Visual-Arts Photography, Film and Audiovisual
Design and Multimedia Communication and Theatre-Interpretation and Direction) to implemented
methodology seeks to provide students sufficiently comprehensive intellectual tools enabling them to
observe critically different objects, whether artistic or not.
The final classification is discussed in class prior to posting on the agenda which also benefits the
development of learning and critical awareness of individual work by the results achieved.
The Tutorial lessons are designed to answer questions from students and, in his absence, the deepening
of the subjects taught in the lectures.
The teaching methodology proposed for this UC, conditioned by the workload that is allocated and the
number of students who are the classes associated with the evaluation system, although periodic, was
structured due to the acquisition of skills that form part of the program and described in the preceding
texto.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ARGAN, Giulio Carlo, Renacimiento y Barroco, Madrid: Editora Akal, 1987, volumes I e II.*
DUBY, Georges, O Tempo das Catedrais – a arte e a sociedade – 980-1420, Lisboa: Ed. Estampa, 1979.*
GARIN, Eugenio, O Renascimento – História de uma revolução cultural, Porto: Editora Telos, 1980.
GUINSBURG, J., O Romantismo, São Paulo (Brasil): Editora Perspectiva, 1978*
JANSON, H.W., História Mundial da Arte. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1979.*
PEREIRA, Maria Helena da Rocha, Estudos de História da Cultura Clássica – A Grécia, Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1980.
PEREIRA, Maria Helena da Rocha, Estudos de História da Cultura Clássica – Roma, Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1984.
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Mapa X - História do Teatro I
6.2.1.1. Unidade curricular:
História do Teatro I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Francisco José da Cruz de Jesus - T 30
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
- Conhecer e analisar as manifestações da produção teatral clássica (Grécia e Roma Antigas),
relacionando-a com as
condições sociais e culturais da sua época.
- Entender as representações do teatro clássico na cultura e na prática teatral contemporâneas.
- Aperfeiçoar as competências comunicacionais através do treino da leitura, da escrita, da fala e outras,
proporcionadas
pela experiência da aprendizagem desenvolvida.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Understand and analyze the manifestations of classical theater production (Ancient Greece and Rome),
relating it to the
social and cultural conditions of their time.
- Understand the representations of classical theater in culture and contemporary theater practice.
- Improve communication skills through training in reading, writing, speaking, and others provided
the experience of learning developed.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução: O teatro e as suas origens; Metodologia da História do Teatro Clássico.
1. Teatro Grego: As origens do teatro clássico; O contexto das representações; Os espaços de
representação; As
representações; Os géneros; Os autores e as obras; O teatro e a sociedade grega; A posteridade do teatro
grego
clássico.
2. Teatro Romano: Origens do teatro romano; Os lugares de representação; Os edifícios teatrais e os
cenários; As
representações; Os géneros clássicos no teatro latino; Os géneros menores; Os autores e as obras; O
teatro e a
sociedade romana; A posteridade do teatro latino.
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction: The theater and its origins; Methodology of the History of Classical Theatre.
1. Greek Theatre: The origins of classical theater; The context of representations; Spaces of
representation; the
representations; Genres; The authors and works; The theater and the Greek society; The posterity of the
Greek theater
classic.
2. Roman Theatre: Origins of the Roman theater; The places of representation; The theatrical buildings and
scenery; the
representations; Genres in classical Latin theater; The smaller genera; The authors and works; The theater
and the
Roman society; The descendants of the Latin theater.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Através da abordagem das transformações e das características do teatro greco-romano, espera-se que os
alunos reconheçam a especificidade do conhecimento histórico e saibam relacionar o âmbito da teoria
com a prática teatral na criação artística contemporânea. Simultaneamente, pretende-se que o estudo da
evolução dos processos históricos do teatro clássico, contribua para que os alunos sejam capazes de
distinguir os principais géneros teatrais na sua génese e desenvolvimento, da Antiguidade Clássica à
atualidade, explicar a função social e o fascínio do teatro grego e romano antigos, correlacionar regimes e
tendências cénicas, literárias e dramatúrgicas na receção do teatro clássico e avaliar a fertilidade criativa
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das primeiras formas de teatro para o desenvolvimento de poéticas pessoais e para a construção de uma
sociedade decente.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
By addressing the changes and the characteristics of the Greco-Roman theater, it is expected that
students recognize the specificity of historical knowledge and know how to relate the context of theory and
theatrical practice in contemporary artistic creation. Simultaneously, it is intended that the study of the
evolution of the historical processes of classical theater, contribute to what students are able to
distinguish the main theatrical genres in its genesis and development of Classical Antiquity to the present,
explain the social function and the allure of ancient Greek and Roman theater, and scenic correlate
regimes, literary and dramaturgical trends in the reception of classical theater and evaluate the creative
fertility of the earliest forms of theater for development of personal and poetic to build a decent society.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas. Exposições orais acompanhadas de material audiovisual, leituras e análise de
textos. Discussão
de trabalhos práticos
Avaliação periódica. Teste escrito: 50%; Trabalho escrito: 25%; Apresentações orais, participação e
assiduidade na
aula 25%. Em caso de reprovação na avaliação normal, o aluno poderá optar pela realização de um exame
final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical lessons. Oral presentations accompanied by audiovisual material, reading and
analyzing texts. discussion
practical work
Periodic evaluation. Written Test: 50%; Written work: 25%; Oral presentations, participation and attendance
at
25% class. In case of failure in the regular assessment, the student may choose to take a final exam.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Esta Unidade Curricular é a primeira de várias dedicadas ao estudo da evolução das formas teatrais da
Antiguidade aos nossos dias, pelo que a estruturação do plano curricular e a metodologia adotada foram
pensados de modo a preparar os alunos para o estudo dos desenvolvimentos históricos posteriores e
para a recuperação atual do teatro clássico ou de tema clássico. Deste modo, pretendendo-se
proporcionar aos estudantes uma visão geral sobre alguns dos principais temas da história do teatro
grego e romano antigos, desenvolveu-se uma metodologia de ensino de caráter teórico e prático assente
em aulas de exposição dos processos históricos e das características do teatro clássico, por um lado, e
aulas de pesquisa, leitura, análise de peças e excertos de filmes, escrita e discussão pública das temáticas
que permitam aos alunos tomarem contacto com diferentes técnicas de investigação histórica e também
aperfeiçoarem as suas competências comunicacionais e críticas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course is the first of a series devoted to the study of the evolution of theatrical forms from antiquity to
the present day, so the structure of the curriculum and methodology were designed to prepare students for
further study of historical developments and the current recovery of classical theater or classical theme.
Thus, the objective being to provide students an overview of some of the major themes in the history of
ancient Greek and Roman theater, developed a methodology for teaching theoretical and practical
character classes based on the exposure of historical processes and the characteristics of classical
theater, on the one hand, and lessons of research, reading, analysis pieces and excerpts from films, writing
and public discussion of the themes that allow students to make contact with different techniques of
historical research and also improve their communication skills and critical.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ÉSQUILO, Persas (trad. Manuel de Oliveira Pulquério, Lisboa, Edições 70).*
MOLINARI, Cesare, História do Teatro (Lisboa, Edições 70, 2010).*
PEREIRA, Maria Helena da Rocha, Estudos de História da Cultura Clássica, 2 vols. (Lisboa, FCG, 1988 e
1990).
ROCHE CÁRCEL, Juan Antonio, La escena de la vida: una interpretación sociológica y cultural de la
arquitectura teatral
griega (Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2000).*
SILVA, Maria de Fátima Sousa e (coord.), Representações do Teatro Clássico no Portugal Contemporâneo
(Lisboa,
Colibri/Faculdade de Letras da Universidade Coimbra, 1998).
Nota: Ao longo do curso será indicada bibliografia específica
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Mapa X - Arte e Psicologia
6.2.1.1. Unidade curricular:
Arte e Psicologia
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Henrique António Muga - T30 OT15
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Compreender a interação entre o ser humano e a arte, perspetivando o ser humano como sujeito criador e
espetador do objeto artístico, e como objeto da representação artística.
Dominar técnicas de criatividade e de análise da receção da arte por parte do público.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understand the interaction between the human being and art, regarding the human being as subject
creator and spectator of the art object, and as object of artistic representation.
Master techniques of creativity and art of receiving the review by the public.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. SENSÍVEL
PERCEÇÃO: O sensível: da especialização sensorial à sinestesia; empatia e reacções cinestésicas
CRIAÇÃO: Expressão da relação corpo-mundo; descondicionamento percetivo e comportamental
REPRESENTAÇÃO: Corpo falante, máquina de reações, animal de hábitos
II. SENTIMENTO
PERCEÇÃO: Projeção- identificação; catarse
CRIAÇÃO: Princípio do prazer e repetição inconsciente; mundo onírico e linguagem artística;
arquétipos e individuação
REPRESENTAÇÃO: Máquina energética; bom selvagem
III. SENTIDO
PERCEÇÃO: Pensamento e dinâmica percetiva; distanciamento versus imersão
CRIAÇÃO: Simbolização e relato; união dos opostos
REPRESENTAÇÃO: Músico de jazz; performer

6.2.1.5. Syllabus:
I. SENSITIVE
Perception: The sensitive: the sensory expertise to synesthesia; empathy and kinesthetic reactions
CREATION: Expression of body-world relationship; perceptive and behavioral deconditioning
REPRESENTATION: speaker Body, reactions machine, habits of animal
II. FEELING
Perception: Projeção- identification; catharsis
CREATION: The principle of pleasure and unconscious repetition; dreamland and language arts;
archetypes and individuation
REPRESENTATION: energy machine; Noble Savage
III. DIRECTION
Perception: Thinking and percetiva dynamics; distance versus immersion
CREATION: Symbolization and reporting; union of opposites
REPRESENTATION: Jazz musician; performer
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Sendo o objetivo desta UC permitir a compreensão da interação entre o ser humano e a arte, e o domínio
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de técnicas de criatividade e de análise da receção da arte por parte do público, os conteúdos centram-se
nas teorias que analisam tanto a perceção e a criação do objeto artístico, como a representação do homem
nas diferentes correntes artísticas. Tal abordagem assenta numa perspetiva integrada dos vários planos
existenciais do ser humano – corporal, emocional e cognitivo – pelo que é estruturada em três níveis
correspondentes – sensível, sentimento e sentido.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Being the goal of this curricular unit enable understanding of the interaction between human beings and
the art, and the domain of creativity techniques and analysis of the reception of art by the public, the
contents focus on theories that analyze both the perception and the creation of the art object as a
representation of man in different artistic currents. Such an approach based on an integrated perspective
of the various planes of existential human being - body, cognitive and emotional - so it is structured into
three corresponding levels - sensitive, feeling and sense.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia teórico-prática: exposições, análise de documentos audiovisuais e exercícios práticos.
Avaliação periódica: um teste escrito (14 valores) + um trabalho de criação (6 valores).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical methodology: exhibitions, analysis of audiovisual documents and practical
exercises.
Periodic assessment: a written test (14 marks) + creative work (6 points).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A metodologia adotada adequa-se à natureza dos saberes a trabalhar; assim, recorre-se a exposições
teóricas para promover a aquisição de conhecimentos, e a exercícios práticos e trabalhos de criação para
possibilitar o domínio de técnicas de criatividade e de análise de objetos artísticos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology is suitable for the nature of knowledge work; thus we resort to theoretical expositions to
promote the acquisition of knowledge, and practical exercises and assignments to enable the creation of
domain creativity techniques and analysis of art objects.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Arnheim, R. (1996). Arte e percepção visual, uma psicologia da visão criadora. S. Paulo: L. Pioneira Ed.
Bettelheim, B. (1991). Psicanálise dos contos de fadas. Lisboa: Bertrand Ed.
Coxixo, T. (2012). A psicologia e o teatro: o processo de construção de uma personagem. Lisboa: ISPA
(Dissertação de Mestrado). Disponível em http://repositorio.ispa.pt/handle/10400.12/2304
Moreno, J. (1984). O teatro da espontaneidade. São Paulo: Summus
Rancière, J. (2010). O espetador emancipado. Lisboa: Orfeu Negro
Rocha, T. & Kastrup, V. (2008). Partilha do sensível na comunidade: interseções entre psicologia e teatro.
In Estudos de Psicologia, vol. 13, nº 2. Disponível em http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26113602001
Vygotsky, L. (1998). Psicologia da arte. São Paulo: Martins Fontes

Mapa X - Movimento
6.2.1.1. Unidade curricular:
Movimento
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Manuela de Oliveira Barros - T 30/ PL 15
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=335877a6-497d-dc0f-5179... 2018-07-11

ACEF/1415/23457 — Guião para a auto-avaliação corrigido

Página 41 de 116

1.Consciencializar limites e capacidades do corpo, do seu alinhamento e ajuste postural, articular, da
respiração, graus de tonicidade
2.Vivenciar actividades expressivas do corpo, incluindo voz, e as possibilidades de comunicação não
verbal
3.Desenvolver o potencial criativo através do descondicionamento do gesto, da improvisação e
interpretação
4.Desenvolver técnicas de jogo e de composição em tempo real e em repetição
5.Ter capacidade para elaborar um repertório performativo;
6. Ter capacidade de comunicar cenicamente e compreender os sentidos da contracena;
7. Ter a capacidade de se auto-dirigir e de ser disponível a uma direcção exterior;
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. awareness limits and body capabilities, its alignment and postural adjustment, articulate, breathing,
degrees of tone
2.Experience significant activities of the body, including voice and non-verbal communication possibilities
3.Develop the creative potential through gesture deconditioning, improvisation and interpretation
4. Develop game techniques and real-time replay composition and
5. Ability to develop a performative repertoire;
6. Ability to communicate scenically and understand the meanings of stars opposite;
7. Having the ability to self-manage and be available to an external direction;
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Relaxamento e respiração .Consciencialização corporal, apoios, eixo, cintura, postura, equilíbrio estático e
dinâmico. Alongamento. Consciência da respiração fisiológica completa, controlo na ação. Qualidade de
movimento e técnicas de dança.Movimento criativo,abordagem às diversas técnicas da dança teatral
ocidental. Expressão corporal e senso-perceção “eutonia”. a consciencialização do movimento, gesto,
ação, enquanto sentido vivido e formas de construção. domínio do fazer do movimento relação espaçotempo .Improvisação. Composição .Do movimento à improvisação. Noção de estrutura. Sensibilidade ,
diversos estímulos, seleção e organização dos movimentos ou ações produzidas. Lógica de composição
instantânea e em revisão e repetição. Ritmo e musicalidade.- Jogo -As regras, a concentração e atenção,
perceção e imaginação. Da experiência formulação do esquema. O espaço e suas possibilidades. O corpo
no espaço: o performer e o seu espaço vital. O gesto psicológico e o corpo imaginativo
6.2.1.5. Syllabus:
Relaxation and and breathing .Consciencialização breathing, support, shaft, waist, posture, static and
dynamic balance. Stretching. Awareness complete physiological breathing control in action. Quality of
movement and techniques of creative dança.Movimento, approach the various techniques of Western
theatrical dance. Body language and sense-perception "eutony". awareness of the movement, gesture,
action, while sense lived and forms of construction. Domain make .Improvisação space-time relationship
movement. Composition .From movement improvisation. Notion of structure. Sensitivity, various stimuli,
selection and organization of the produced movements or actions. Instant composition logic and review
and repetition. Rhythm and musicalidade.- -The Game rules, concentration and attention, perception and
imagination. Scheme formulation experience. The space and its possibilities. The body in space: the
performer and your living space. The psychological gesture and imaginative body
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A abordagem integrada e progressiva do programa da UC permitirá que os alunos desenvolvam os
conhecimentos e as competências previstas nos objetivos, garantindo-se a coerência entre os conteúdos
programáticos. Assim os conteúdos serão cumpridos ao longo da UC e permitirão o conhecimento e a
articulação dos conceitos relativos ao projeto final. ainda será demonstrada a importância dos projetos
para o desenvolvimento criativo pessoal e interpessoal e a respetiva comunicação com a audiência. Assim
as metodologia e dispositivos devem revelar-se adequados para o sucesso comunicacional da
performance.
Todos os objetivos dos conteúdos programáticos refletem-se no dossier que deve acompanhar o projeto
prático. Ao longo da exposição dos conteúdos, referências, elementos e métodos necessários à
elaboração e avaliação de um projeto final , conducentes a uma capacidade projetiva e de sucesso
comunicativo no contexto performativo .
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The integrated and progressive approach to the UC program will allow students to develop the knowledge
and skills set out in the objectives, ensuring consistency between the syllabus. So the contents will be
implemented over the curricular unit and allow knowledge and articulation of concepts related to the final
design. will be further demonstrated the importance of projects for personal and interpersonal creative
development and the respective communication with the audience. Thus the methodology and devices
should prove to be suitable for the communication success of the performance.
All objectives of the syllabus are reflected in the file that has to accompany the practical project.
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Throughout the description of contents, references, elements and methods for the preparation and
evaluation of a final project, leading to a projective capacity and communicative success in the
performance contexto.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas de técnicas corporais – treino e qualidades de movimento.
Aulas de técnicas expressivas e criativas – improvisação e composição
Sessões expositivas, projeção de vídeo ou outros.
Avaliação do processo e do plano de trabalho relacionados com a proposta para o projeto final.
Projeto final apresentação
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lessons body techniques - training and qualities of movement.
Classes of expressive and creative techniques - improvisation and composition
Sessions exhibition, video projection or others.
Evaluating the process and the work plan related to the tender for the final project.
Final presentation project
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizando as metodologias de ensino com os objetivos
fundamentais da UC. Esta será uma UC de aplicação, onde os alunos aprenderão não só o porquê, mas
também como executar, avaliar e decidir.
O fornecimento de informação e de conhecimentos científicos e técnicos previstos nos objetivos será
desenvolvido no início de cada assunto a abordar, nas aulas práticas, onde será estabelecida a relação
com outras matérias já tratadas em aulas anteriores. Nestas sessões pretender-se-á desenvolver as
competências dos alunos e sensibilizá-los para a importância dos temas abordados no contexto real atual,
contribuindo-se para um melhor enquadramento e também maior facilidade na percepção dos objetivos
que se pretendem alcançar. Dado o carácter eminentemente prático das matérias a versar, serão
apresentados e propostos vários exercícios e casos videográficos resultantes de investigação e
explorações afins às matérias para analisar. Os alunos aprenderão fazendo, refletindo e tomando decisões
sobre os problemas e alternativas propostas, melhorando as suas competências nos temas em análise.
Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência
e saber. Assim, partilhar-se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem
dos alunos e a provocar maior motivação dos mesmos. Procurar-se-á, essencialmente, garantir o
desenvolvimento das capacidades de “aplicar em contextos diferentes” os conhecimentos adquiridos, sob
influência de diferentes fatores e variáveis. O trabalho prático de grupo exigido aos alunos terá um
importante contributo para a realização dos objetivos definidos para a UC, proporcionando a compreensão
e a aplicação das temáticas em estudo. Aquele permitirá identificar os diferentes recursos e componentes
de um projeto, as suas formas de comunicação, bem como utilizar de forma geral e integrada os conceitos
e metodologias abordados ao longo desta unidade curricular. A realização do trabalho prático terá ainda
as vantagens de partilha de conhecimentos entre os elementos do grupo, procura de informação externa e,
portanto, contacto com a realidade. A sua posterior apresentação e defesa contribuirão de modo decisivo
para o reforço da capacidade de análise que se considera essencial para a consecução dos objetivos
desta UC. A avaliação dos alunos servirá para a aferição da eficácia das metodologias de ensino
desenvolvidas na observância dos objetivos da UC.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The development of the classes held harmonizing the teaching methodologies with the fundamental
objectives of the curricular unit. This is an application of UC, where students will learn not only why, but
also how to run, evaluate and decide.
The provision of information and scientific knowledge and provided technical objectives will be developed
in the beginning of each issue to address, in practical classes, where the relationship with other materials
already addressed in previous classes will be established. In these sessions you want will be to develop
students' skills and increase their awareness of the importance of the issues addressed in the real current
context, contributing to a better environment and also ease the perception of the goals to be achieved.
Given the eminently practical nature of the material to traverse, will be presented and proposed various
exercises and videographic cases resulting from research and related holdings of matters to consider.
Students learn by doing, reflecting and making decisions about the issues and proposed alternatives,
improving their skills in the subjects under discussion. It will try to stimulate a dialogue in which all
participate, through their own experience and knowledge. So share will be knowledge, doubts and
questions, in order to benefit student learning and to cause greater motivation thereof. Search will be
essentially ensure capacity building of "apply in different contexts" the knowledge acquired under the
influence of different factors and variables. The practical work required group students will have an
important contribution to achieving the objectives defined for UC, providing understanding and application
of the subject under study. That will identify the different features and components of a project, its forms of
communication and use of general and integrated manner the concepts and methodologies outlined
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throughout this course. The completion of the practical work will still have the benefits of knowledge
sharing between the group members, looking for external information and thus contact with reality. His
later presentation and defense will contribute decisively to strengthening analytical capacity that is
considered essential for achieving the objectives of this course. The evaluation of students will serve to
measure the effectiveness of teaching methods developed in compliance with the curricular unit
objectives.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Laban, Rudolph, Mastery of Movement, MacDonald & Evans, 1960
Goldberg, RosaLee, Performance Art, World of Art series, ed. de 1988
Pinok et Matho, Expression Corporelle – Mouvement et Pensée , Paris, 1974
Pujade-Renaud, Claude, Expression Corporelle. Langage du Silence, Paris, 1975
Smith, Jacqueline, Dance Composition, Surrey, 1980

Mapa X - Dramaturgia I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Dramaturgia I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel de Almeida Couto - T30/OT 15
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
- Analisa em profundidade diferentes textos.
- Adapta textos a uma dramaturgia.
- Constrói e explicita guiões dramatúrgicos, explorando as potencialidades teatrais dos textos de partida,
contemplando todos os aspetos inerentes a uma encenação teatral criativa.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Analyses in depth different texts.
- Adapt texts to a drama.
- Build and explicit dramaturgical scripts, exploring the theatrical potential of source texts, covering all
aspects of the creative theatrical staging.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Génese e evolução dos conceitos de dramaturgo, dramaturgista, dramaturgia: dos clássicos a Brecht e
à contemporaneidade.
2. Natureza e funções do dramaturgista.
3. O processo de análise e adaptação dramatúrgica de textos: categorias, instrumentos e métodos.
4. Do quadro sinóptico (grelha de informações primárias evidenciadas no texto, no processo de análise) ao
quadro-guião dramatúrgico.
5. Exercícios práticos de elaboração de propostas dramatúrgicas.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Genesis and evolution of concepts playwright, dramaturg, dramaturgy: the classic Brecht and
contemporary.
2. Nature and playwright functions.
3. The process of analysis and theatrical adaptation of texts: categories, instruments and methods.
4. The summary table (primary information grid highlighted in the text, in the review process) to
dramaturgical framework script.
5. Practical training in the preparation of dramaturgical proposals.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Verifica-se uma estreita articulação entre os conteúdos e os objetivos, dado que os conceitos a estudar e a
análise de diferentes textos visam a progressiva compreensão dos processos dramatúrgicos, conducentes
à exploração textual teatral e a encenações teatrais criativas.
Privilegia-se, assim, uma aprendizagem teórica, mas sempre direcionada para a práxis artístico-teatral.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
There is a close connection between the content and objectives, since the concepts to study and analysis
of different texts aimed at the progressive understanding of the dramaturgical process, leading to the
theatrical textual exploration and creative theatrical productions.
The focus is thus a theoretical learning, but always directed to the artistic and theatrical praxis.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Sessões de contacto mistas: leitura, análise e comentário de textos lidos, de natureza ensaística,
elaboração individual, ou de pequeno grupo, de reflexões críticas sobre os referidos textos, evidenciando
aqueles aspetos que se revelem mais pertinentes para a prossecução dos objetivos da Unidade Curricular.
As OT ocorrem após cada sessão de contacto como acompanhamento do percurso individual para um
trabalho de análise e elaboração de uma proposta dramatúrgica, de parte de um texto dramático. Avaliação
periódica.;Textos, sistematizações e reflexões críticas sobre conceitos inerentes à Dramaturgia
(20%),Construção de uma proposta dramatúrgica de um pequeno texto dramático ou outro, adaptado ao
modo dramático (60%),Resposta escrita, individual, a um conjunto de questões formuladas pelo docente
na penúltima sessão presencial (20%).Quando não cumpridos os objetivos de avaliação, os alunos
submeter-se-ão ao exame final, de acordo com o estipulado nas “Normas de Avaliação” da ESAP
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Mixed contact sessions: reading, analysis and commentary of excerpts of essays nature, individual
development, or small group of critical reflections on these texts, highlighting those aspects which are
most relevant to achieving the objectives of the course . The OT occur after each contact session as
monitoring of individual pathway to a work of analysis and drafting of a dramaturgical proposal, part of a
dramatic text. Periodic evaluation;. Texts, systematization and critical reflections on concepts inherent in
Dramaturgy (20%), construction of a dramaturgical proposal for a small dramatic text or other, adapted to
dramatically (60%), response writing, individual, to a set issues raised by the teacher in the penultimate
session attendance (20%). When the assessment objectives not met, students will undergo the final
inspection, according to the stipulations on "Valuation Standards" ESAP
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
As metodologias de ensino adequam-se aos objetivos de aprendizagem definidos, privilegiando-se o
trabalho de pesquisa textual, de leitura partilhada, crítico-reflexiva, de diferentes textos e uma abordagem
teórico práticaquanto à conceção/elaboração de propostas dramatúrgicas concretas, com vista a uma
eventual encenação.
Com a metodologia proposta, evidencia-se, ainda, o trabalhar em equipa, refletindo, criando, criticando
opções pessoais e alheias, tomando decisões quanto a questões performativas, etc.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods are adequate for the defined learning objectives, favoring the textual research work,
shared, critical and reflective reading of different texts and a práticaquanto theoretical approach to design /
implement specific dramaturgical proposals with a view to a possible scenario.
With the proposed methodology, it is evident also the teamwork, reflecting, creating, critiquing personal
and others' choices, making decisions about performing issues, etc.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BROOK, P. (1993). O Diabo é o Aborrecimento. Porto: Asa.
GOOCH, S. (1998). Eu escrevo peças de teatro. Lisboa: Pergaminho.
LEMOS, J. V. (Coord.) (1993). Questões de Dramaturgia I, Lisboa: Centro de Documentação e Investigação
Teatral.
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PAIS, A. (2004). O Discurso da Cumplicidade: dramaturgias contemporâneas. Lisboa: Colibri.
PAVIS, P. (1998). Diccionario del teatro: dramaturgia, estética, semiologia, Barcelona: Paidós.
REIS, C. (1987). Técnicas de Análise Textual. Coimbra: Almedina.
SOLMER, A: (2003). Manual de Teatro, Lisboa: Temas e Debates.

Mapa X - História da Arte II
6.2.1.1. Unidade curricular:
História da Arte II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alexandra Trevisan de Silveira Pacheco - T 30/ OT 15
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
-Saber reconhecer os principais movimentos e artistas modernos, no período situado entre 1874 e os Anos
30 do Século XX;
-Ser capaz de analisar uma obra e situá-la no seu contexto histórico;
-Saber estruturar um discurso fundamentado sobre os temas propostos.
-Compreender a multiplicidade de correntes e a diversidade de propostas artísticas que caracteriza o
período em estudo
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
-Know Recognize the main movements and modern artists in the period between 1874 and the 30 Years of
the Twentieth Century;
-Be Able to analyze a work and place it in its historical context;
-Know Structure a discourse based on the proposed themes.
Understand the multiplicity of current and the diversity of art proposals that characterizes the study period.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Europa no Sec. XIX. contextualização política e cultural.2.O Impressionimo2.1. Os antecedentes: a
Escola de Barbizon.2.2. A técnica e os temas.2.3. A diversidade de percursos dos seus principais
representantes.2.4. Cézanne.3. O Neo Impressionismo.4. O Simbolismo.4.1. Gauguin.4.2. Pont Aven e os
Nabis.5. A Arte Nova – Contextualização.5.1. Os antecedentes.5.2. As invariantes e as variantes da Arte
Nova.5.3.A arquitectura, a pintura e o design – alguns dos principais representantes.II 1.Europa no
SecXX.1.1. a “Belle Époque.2. A primeira década do Sec XX.;Fauvismo. Expressionismo. “Die
Brucke”..Kandinsky e “Der Blaue Reiter” e o do Expressionismo abstracto. Cubismo. Picasso e Braque. As
repercussões do Cubismo. Futurismo.O Cubo-Futurismo.3. A Guerra de 1914/18. e correntes artísticas
nascidas após; Purismo. Neo-Plasticismo. Suprematismo e o Construtivismo. Bauhaus: pedagogia e
síntese das experiências da vanguarda.Dadaísmo. Marcel Duchamp. Dada e Surrealismo.O Surrealismo
6.2.1.5. Syllabus:
1. Europe in Sec. XIX. policy and cultural.2.O Impressionimo2.1 context. The background: the School of
Barbizon.2.2. The technique and temas.2.3. The diversity of routes of its main representantes.2.4.
Cézanne.3. The Neo Impressionismo.4. The Simbolismo.4.1. Gauguin.4.2. Pont Aven and Nabis.5. The New
Art - Contextualização.5.1. The antecedentes.5.2. The invariant and the Art of variants Nova.5.3.A
architecture, painting and design - some of the main representantes.II 1.Europa in SecXX.1.1. the "Belle
Époque.2. The first decade of the twentieth Sec;. Fauvism. Expressionism. "Die Brucke" .. Kandinsky and
"Der Blaue Reiter" and the abstract expressionism. Cubism. Picasso and Braque. The Cubism of
repercussions. Futurismo.O Cube-Futurismo.3. The War of 1914/18. and artistic movements born after;
Purism. Neo-Plasticism. Suprematism and Constructivism. Bauhaus: pedagogy and synthesis of
experiences vanguarda.Dadaísmo. Marcel Duchamp. Dada and Surrealism . The Surrealism.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Abordamos um período situado entre 1870 /1930, justificado pelo aparecimento de movimentos artísticos
fundamentais na formação da modernidade; surgidos a partir da segunda metade Século XIX, na
compreensão da rutura originada a partir dos anos 70 pelas vanguardas, reivindicando uma perceção do
mundo diferente, questionando aspetos tão enraizados como as regras da perspectiva e a imitação da
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natureza, o aparecimento da abstração ,colagem e a integração do objeto do quotidiano na esfera artística
(ready made). Marcado pelo domínio do desenho e da produção de objetos, a polémica da relação
quantidade vs qualidade, pelo que se criará um fio condutor que, partindo das teorias do Arts and Crafts, a
Werkbund até à Bauhaus. A análise parte da sua contextualização na sociedade e na cultura e, embora
estando centrada nas artes plásticas, na arquitectura e no design, a relação com outras áreas será sempre
feita de modo a proporcionar uma reflexão mais rica e completa sobre o período em questão.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
We cover the period between 1870/1930, justified by the appearance of key art movements in the formation
of modernity; arising from the second half of the nineteenth century, to understand the disruption
originated from 70s by the vanguards, claiming a different perception of the world, questioning aspects so
ingrained as the rules of perspective and the imitation of nature, the appearance of abstraction, collage and
the integration of the everyday object in the artistic sphere (ready made). Marked by the drawing area and
the production of objects, the controversy regarding the quantity vs. quality, so it will create a thread that,
based on the theories of Arts and Crafts, the Werkbund to Bauhaus. The analysis part of its context in
society and culture, while being focused on art, architecture and design, the relationship with other areas
will always be made to provide a richer and complete reflection on the period in question.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas são expositivas, recorrendo sistematicamente à projecção de imagens que permitam
ilustrar a matéria leccionada.
Nas aulas de orientação tutorial são desenvolvidos os temas abordados nas aulas teóricas, partindo das
questões suscitadas pelos alunos através do acompanhamento dos trabalhos.
A avaliação é periódica e consta de um teste (60%) e de um trabalho individual (40%). A classificação final
resultará da média ponderada das classificações obtidas nos dois momentos de avaliação previstos.
O trabalho versará sobre um dos itens do programa e terá como objectivo analisar com rigor metodológico
um movimento, possibilitando um maior aprofundamento de um dos temas abordados nas aulas teóricas.
Apenas poderão realizar o teste os alunos que tenham entregado o trabalho e discutido previamente o
conteúdo do mesmo em aula de orientação tutorial.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lectures are expository, using systematically the projection of images that allow illustrate the subjects
taught.
In the tutorial classes the topics covered in the lectures are developed, based on the issues raised by the
students through the monitoring of the work.
The assessment is periodic and consists of a test (60%) and an individual work (40%). The final
classification result of the weighted average of the marks obtained in the two periods of planned
evaluation.
The work will focus on one of the program items and will aim to analyze methodological rigor a movement,
providing a deeper understanding of one of the topics covered in the lectures.
It may not perform the test students have delivered the work and previously discussed the contents of it in
tutorials classes
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Pretende-se na Unidade Curricular de História da Arte II que o aluno atinja as seguintes competências:
saber reconhecer os principais movimentos e artistas modernos; ser capaz de analisar uma obra e situá-la
no seu contexto; saber estruturar um discurso fundamentado e rigoroso sobre os temas propostos. Neste
sentido as aulas teóricas são expositivas, com recurso sistemático à projecção de imagens (slides,
PowerPoint, vídeo) sobre as obras dos autores e movimentos abordados nos conteúdos da UC.
Nas aulas de orientação tutorial são acompanhados os trabalhos individuais, havendo também lugar ao
esclarecimento de dúvidas relacionadas com os conteúdos do programa, nomeadamente como
preparação para o teste de avaliação.
A avaliação é periódica e consta de um trabalho individual sobre um dos movimentos que constam do
Programa da UC (40%) e de um teste (60%).A classificação final será a média ponderada das classificações
obtidas nos dois momentos de avaliação previstos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
It is intended in the Course of History of Art II the student to meet the following responsibilities: to
recognize the main movements and modern artists; be able to analyze a work and place it in context; learn
to structure a reasoned and rigorous discourse on the proposed themes. In this sense the lectures are
expository, with systematic use of projection images (slides, PowerPoint, video) over the works of the
authors and movements addressed in the UC content.
In the tutorial classes the individual activities are monitored, and there are way to clarify any questions
regarding the program content, in particular in preparation for the assessment test.
The assessment is periodic and consists of an individual work on one of the movements listed in the UC
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program (40%) and a test (60%). The final classification is the weighted average of the marks obtained in
the two periods of planned evaluation.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ARGAN, Giulio Carlo – Arte Moderna, São Paulo: Editora Schwartz Ltda, 1983. * (Existe a versão castelhana
na Biblioteca da ESAP)
DE FUSCO, Renato – História da Arte Contemporânea, Lisboa: Editorial Presença, 1988.
DE MICHELI, Mario – Las vanguardias artísticas del siglo XX, Madrid: Alianza Forma, 1988.*
DROSTE, Magdalena – Bauhaus, 1919-1933, Taschen, 1992.*
FRANÇA, José-Augusto – História da Arte Ocidental, 1780/1980, Lisboa: Livros Horizonte, 1987. *

Mapa X - História do Teatro II
6.2.1.1. Unidade curricular:
História do Teatro II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cidalia Maria da Cruz Henriques - T 30
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Capacidade de problematização histórica.
Compreensão e análise de conceitos.
Capacidade de caracterização e análise do teatro medieval e renascentista.
Desenvolvimento de espírito crítico.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Historical questioning capacity.
Understanding and analysis of concepts.
Characterization and analysis capabilities of medieval and Renaissance theater.
Development of critical thinking.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.O Teatro Medieval: teatro e sociedade medieval.
1.1.O ressurgimento do teatro: do teatro sagrado ao teatro profano.
1.2.Os géneros.
1.3.O espaço cénico e as técnicas de representação.
2.O Teatro no Renascimento.
2.1. O teatro italiano e as origens do teatro moderno.
2.2. A Commedia dell’Arte.
2.4. Os autores, os encenadores, os géneros dramáticos, os actores, o espaço cénico.
3. O Teatro Isabelino.
3.1. William Shakespeare.
4. O Teatro em Portugal.
4.1. Gil Vicente.
6.2.1.5. Syllabus:
1. The Medieval Theatre: theater and medieval society.
1.1.O resurgence of theater: theater of the sacred to the profane theater.
1.2.Os genres.
1.3.O stage space and representation techniques.
2.The Theatre in the Renaissance.
2.1. The Italian theater and the origins of modern theater.
2.2. The Commedia dell'Arte.
2.4. Authors, directors, dramatic genres, actors, the stage space.
3. The Elizabethan Theatre.
3.1. William Shakespeare.
4. The theater in Portugal.
4.1. Gil Vicente.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A Unidade Curricular é uma entre outras UC’s (também elas designadas História do Teatro) que visa
proporcionar aos alunos o conhecimento da evolução do Teatro, neste caso, desde o século X até ao
século XVI, inserido num contexto histórico, artístico e literário. Apelando a um conjunto de saberes
adquiridos em outras UC’s do Curso, pretende-se atingir um domínio abrangente de conceitos e
conhecimentos e uma articulação coerente e consistente entre eles, conduzindo os estudantes ao
desenvolvimento da capacidade da sua compreensão e análise e ao desenvolvimento de espírito crítico.
Seguir o percurso histórico do Teatro significa ser também capaz de problematizar a História, perceber a
importância do espaço e do tempo, a forma como ambos são atravessados e definir pontos de referência
que permitam caracterizar e analisar, mais do que as obras teatrais - obras desaparecidas –, o espectáculo
teatral, numa perspectiva holística, relativo ao período que se aborda nesta Unidade Curricular
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course is one among other UC's (they also called History of Theatre) which aims to provide students
with the knowledge of the evolution of theater in this case, since the tenth century to the sixteenth century,
housed in a historic, artistic and literary context. Appealing to a set of knowledge acquired in other UC's
Course is intended to achieve a comprehensive domain concepts and knowledge and a coherent and
consistent link between them, leading students to build the capacity of understanding and analysis and
development of mind critical.
Follow the historical background of the theater means to be also able to discuss the history, realize the
importance of space and time, how both are crossed and set benchmarks that allow to characterize and
analyze more than theatrical works - missing works - the theatrical performance, a holistic perspective on
the period that addresses this Course
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Como metodologia propõe-se a exposição e o debate temáticos.
De acordo com o Regulamento de Avaliação aprovado pelo Conselho Pedagógico, a avaliação será feita
obrigatoriamente por um teste escrito, a realizar no dia 08 de Junho e, facultativamente, pela participação
qualificada dos alunos nas aulas à qual será atribuída uma ponderação entre 1 e 2 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology proposed to exposure and the thematic debate.
According to the Assessment Regulations approved by the Pedagogical Council, the assessment will be
made by a mandatory written test to be held on 08 June and, optionally, for the valuable participation of
students in classes to which a weighting between 1 and 2 will be assigned values.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
As aulas são regularmente expositivas, acompanhando-se essa exposição do visionamento crítico de
imagens (diapositivos trabalhados em suporte digital e documentários-vídeo). No entanto, os alunos são
sempre estimulados a intervir. Esta metodologia de ensino, apesar da predominância da exposição teórica,
articula-se com um modelo de avaliação em que cada aluno deve apresentar a todo o grupo resultados de
pesquisa individual a propósito dos temas que são conhecidos por todos, semana a semana, e que o
estudante apresenta, proporcionando o debate, no respectivo contexto da planificação da UC. Por um
lado, pretende-se incentivar os alunos a desenvolver capacidades de investigação. Por outro lado, a
reflexão crítica a que esta exposição obriga, constitui um contributo importante para um percurso sólido e
consistente dos estudantes numa factividade profissional futura. A qualidade do trabalho apresentado
integra-se na avaliação da Unidade Curricular complementando a classificação obtida num teste escrito,
realizado perto do final do semestre. Atribui-se a cada um destes elementos de avaliação a percentagem
de 30% e 70%, respectivamente.
A classificação final é debatida em aula antes da sua afixação em pauta o que beneficia também o
desenvolvimento da aprendizagem e a consciência crítica do trabalho individual, mediante os resultados
alcançados.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Classes are regularly exhibition, accompanying himself that exposure of the critical viewing images (slides
worked in digital and documentary-video support). However, students are always encouraged to
participate. This methodology, despite the predominance of theoretical exposition, is linked to an
evaluation model in which each student must present to any individual search results group with regard to
the issues that are known to all, week to week, and that the student presents, providing the debate, in
context of the planning of the PA. On the one hand, it is intended to encourage students to develop
research capacities. On the other hand, the critical reflection that this exhibition forces, is an important
contribution to a solid and consistent path of students in a future occupation. The quality of the work
presented is part of the evaluation of the course complement the mark obtained in a written test, held near
the end of the semester. Is attributed to each of these elements evaluation of 30% and 70%, respectively.
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The final classification is discussed in class prior to posting on the agenda which also benefits the
development of learning and critical awareness of individual work by the results achieved.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BERTHOLD, Margot – História Mundial do Teatro. Editora Perspectiva: São Paulo, 2001.
DIDACTA – Enciclopédia Temática Ilustrada. Teatro (História do Teatro no Mundo). Agualva-Cacém: F.G.P.
Editores, 2005. *
HUERTA CALVO, Javier – El teatro medieval y renacentista. Madrid: Playor, 1984.
GASSNER, John – Mestres do Teatro I. Tradução por Alberto Guzic e J. Guinsburg. São Paulo: Editora
Perspectiva, 1974.
MOLINARI, Cesare - História do Teatro. Lisboa: Edições 70, 1972 *
PAVIS, Patrice – Dicionário de Teatro. São Paulo: Editora Perspectiva, 2001.
PEIXOTO, Fernando - História do Teatro Europeu. Lisboa: Símbal, 2006.

Mapa X - Arte e Sociedade
6.2.1.1. Unidade curricular:
Arte e Sociedade
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Francisco José da Cruz de Jesus - T 30/ OT 15
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Pretende-se que ao concluir a presente unidade curricular o aluno tenha adquirido conhecimentos,
aptidões e
competências que lhe permitam:
- Entender a arte como ação coletiva e o mundo da arte como reflexo da sociedade no seu conjunto.
- Investigar a experiência artística como instrumento analítico e interpretativo das relações entre a arte e e
sociedade.
- Entender a função da Sociologia da Arte e desenvolver análises sociológicas dos fenómenos artísticos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended that at the conclusion of this course the student has acquired knowledge, skills and
powers to:
- Understand art as collective action and the art world as a reflection of society as a whole.
- Investigate the artistic Experiença as analytical and interpretative instrument of relations between art and
and
society.
- Understanding the Art of Sociology of function and develop sociological analyzes of artistic phenomena.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução;1.Noções, conceitos e terminologia.2.As conceções de sistema, mundo e campo da arte.
1. A configuração cognitiva do mundo da arte.1. A experiência subjetiva no mundo da arte.2.O significado
social.3.Fatores.
2. A ação no mundo da arte.1.Desenvolvimentos da teoria da ação no mundo da arte. 2.Liberdade e
escolha determinação social no mundo da arte.3. A interação social no mundo da arte.1.Relações
interacionais subjetivas. 2.Comunicação direta entre os agentes do mundo da arte e entre estes e o
público da arte.3.Relações sociais indiretas no mundo da arte.4.A distribuição social do conhecimento
artístico (ideias, conceitos, tendências).4. Domínios da experiência artística. 1.Universos e realidades
múltiplas no mundo da arte contemporânea. 2. Experiências de vida artística e interpretação da relação
entre arte e sociedade.5. A província da Sociologia da Arte.1.Perspetivas de estudo. 2. Prática de
investigação sociológica no campo da arte.
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction; 1.Notions, concepts and terminology.2.The system conceptions, the world and the field of art.
1. Cognitive configuration of the world of art.1. The subjective experience in the world of art.2.The social
meaning 3.Factor.
2. The action in the world of art.1.Developments in the world of art 2.freedom and select social
determination in the world of art 3. Indirect social relations in the world of art . of subjective interactional
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arte.1.. Direct 2.Comunicação between players in the art world and between them and the public of the
indirect social arte.3.Relações in the world of arte.4.4. The social distribution of artistic knowledge (ideas,
concepts, trends) .4. Fields of artistic experience. 1.Universes and multiple realities in the world of
contemporary art. 2. artistic life experiences and interpretation of the relationship between art and
society.5. The province of Sociology of Art.1.Perspectives study. 2. sociological research practice in the
field of art.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
O desenvolvimento dos conteúdos programáticos da Unidade Curricular de Arte e Sociedade, permitirá
aos alunos serem capazes de identificar os principais pontos de vista da Sociologia sobre os mundos da
arte e descrever e interpretar as relações entre a arte e a sociedade no que diz respeito aos modos e
processos de produção, mediação e receção social da arte. Assim, os alunos poderão identificar e
caracterizar as principais problemáticas do mundo da arte tendo em consideração as condições objetivas
da sua configuração e a subjetividade do reconhecimento artístico, como poderão analisar experiências
biográficas concretas visando entender o fenómeno da integração no sistema artístico contemporâneo e
perspetivando formas e contextos que permitam o desenvolvimento de um papel criativo e crítico
enquanto artistas e cidadãos competentes numa sociedade em mudança.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The development of the syllabus of the course Art and Society, will allow students to be able to identify the
main points of view of Sociology of the art worlds and describe and interpret the relationship between art
and society with regard to the ways and production processes, mediation and social reception of art. Thus,
students can identify and characterize the main problems of the art world in view of the objective
conditions of its configuration and the subjectivity of artistic recognition, how can consider concrete
biographical experiences in order to understand the phenomenon of integration in the contemporary art
system and perspetivando forms and contexts that enable the development of a creative and critical role as
artists and competent citizens in a changing society.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com recurso a meios audiovisuais. Aulas de orientação tutorial e acompanhamento de
trabalhos práticos
Avaliação periódica. Teste escrito (50%), ensaio visual/audiovisual sobre uma experiência artística
concreta (35%),
assiduidade, participação ativa na aula e entrega de uma ficha de leitura (15%). A avaliação por exame
incidirá sobre
toda a matéria efetivamente lecionada.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures with audiovisual resources. Tutorial classes and monitoring of practical work
Periodic evaluation. Written test (50%), visual / audio-visual essay on a specific artistic experience (35%),
attendance, active participation in class and delivering a reading record (15%). The examination for
evaluation will assess
all matter taught effectively.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Esta Unidade Curricular faz parte do tronco comum de diferentes cursos de licenciatura de 1.º ciclo
lecionados na ESAP, pelo que a estruturação do plano curricular e a metodologia adotada foram pensados
de forma a permitir uma grande elasticidade e adequação aos objetivos de múltiplas formações. Deste
modo, pretendendo-se proporcionar aos estudantes uma visão geral sobre alguns dos principais temas da
relação entre a arte e a sociedade, desenvolveu-se uma metodologia de ensino de caráter teórico e prático
que permita aos alunos o contacto com diferentes temáticas, por um lado, e com diferentes técnicas de
pesquisa, por outro. Assim, o aluno poderá também aperfeiçoar as suas competências comunicacionais,
através do treino de leitura(s), da escrita e da discussão das temáticas na sala de aula, bem como tornarse mais consciente das suas responsabilidades enquanto cidadão.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course is part of the common core different degree courses of 1 cycle taught in ESAP, so the
structure of the curriculum and the methodology adopted were designed to allow a great elasticity and
adaptation to multiple formations goals. Thus, the aim being to give students an overview of some of the
main themes of the relationship between art and society, developed a theoretical and practical character of
teaching methodology that allows students to contact with different themes, for side, and with different
screening techniques, on the other. Thus, students can also improve their communication skills through
reading training (s), writing and discussion of issues in the classroom and become more aware of their
responsibilities as citizens.
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BECKER, Howard (2010), Mundos da arte, Lisboa, Livros Horizonte.
BENJAMIN, Walter (1992), Sobre arte, técnica, linguagem e política, Lisboa, Relógio D’Água.*
BOURDIEU, Pierre (1996), As regras da arte, Lisboa, Presença.*
DUVIGNAUD, Jean (1988), Sociología del Arte, Barcelona, Península.*
TOTA, Anna Lisa (2000), A Sociologia da Arte, Lisboa, Estampa.*
Nota: Ao longo do curso será indicada bibliografia específica.

Mapa X - Jogo e Expressão Dramática I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Jogo e Expressão Dramática I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Margarida Maria da Mota Ferreira Machado - T 15/ PL 45
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Integração na dinâmica de grupo;
Expressividade combinada de corpo e voz;
Capacidade de se integrar em jogos;
Capacidade de criar segundo diferentes situações, espaços e personagens dadas numa improvisação;
Capacidade de reflexão sobre o papel:
- do jogo na vida quotidiana
- do jogo dramático como princípio do teatro
- da expressão dramática como aprendizagem e educação artística
Capacidade de reflexão sobre a aprendizagem
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Integration into the group dynamic;
Combined expression of body and voice;
Ability to integrate into games;
Ability to create second ddiferentes situations, spaces and characters in a given improvisation;
Ability to reflect on the role:
- Play in everyday life
- Dramatic play as a principle of theater
- The dramatic expression as learning and arts education
Ability to reflect on learning
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução ao jogo e à expressão dramática;
Principais teorias sobre o jogo;
Contextualização da expressão dramática na Educação;
Uso do jogo dramático e expressão dramática;
O jogo dramático como improvisação:
- a partir de excertos musicais;
- a partir de temas;
- a partir do texto;
- a partir dos objetos;
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to gambling and dramatic expression;
Main theories about the game;
Contextualization of drama in education;
Use dramatic play and drama;
The dramatic play as improvisation:
- From musical excerpts;
- From themes;
- From the text;
- From the objects;
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os conteúdos desta unidade curricular articulam-se necessariamente com os objectivos, já que o
estudante é dotado de instrumentos e ferramentas necessárias à aplicação do jogo dramático a Teatro de
texto,a coreografia,a encenações, a criações colectivas e à intervenção educativa.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents of this course necessarily dovetail with the objectives, since the student is gifted and tools
necessary to implement the dramatic play theater text tools, the choreography, the staging, the collective
creations and educational intervention.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas práticas de jogos e exercícios de expressão dramática
Jogos dramáticos coletivos de improvisações
Exposições teóricas e visionamento de filmes sobre jogo e expressão dramática
-Avaliação contínua:
a) Assiduidade e pontualidade
b) Envolvimento e participação
c) Reflexão resultante da experiência comum
2-Realização de dois trabalhos teórico-práticos
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Practical classes of games and drama exercises
Collective improvisations dramatic games
Theoretical drama exhibitions and watching films about gambling and
Continuous 1-Evaluation:
a) Attendance and punctuality
b) Involvement and participation
c) reflection resulting from common experience
2 Realization of two theoretical and practical work

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os resultados da aprendizagem nesta unidade curricular articulam-se não só em torno de uma prática útil
ao futuro actor/encenador/professor mas também se debruçam sobre uma capacidade reflexiva do jogo e
da expressão dramática em contextos diversificados(artístico/educativo).
As metodologias são de natureza essencialmente prática mas também contemplam uma vertente teórica
de forma a instigar no estudante uma perspectivação adequada aos vários contextos em que poderá
intervir.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The learning outcomes of this course are articulated not only about the future a useful actor / director /
teacher but also pore over a reflective ability of play and dramatic expression in diverse contexts (artistic /
educational) practice.
The methodologies are essentially practical in nature but also include a theoretical order to instill in the
student an adequate number of contexts in which they can intervene.
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
*BARRET, Gisèle et al. – Expressão Dramática e Teatro, Edições ASA, 1999
*BOAL, Augusto – Jogos para Atores e não Atores, Civilização Brasileira, 2005
CAILLOIS, Roger – Os Jogos e os Homens – A Máscara e a Vertigem, Edições Cotovia, 1990
*SPOLIN, Viola – Improvisações para o teatro, Edições perspectiva, 2003
*STANISLAVSKY, Constantin – A Preparação do Ator, Civilização Brasileira, 2008

Mapa X - Técnica Vocal
6.2.1.1. Unidade curricular:
Técnica Vocal
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Margarida Maria da Mota Ferreira Machado - T15 / PL 30
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Saber colocar a voz; detém maleabilidade vocal; descobre registos e extensão vocal; implementa
capacidade de improvisação; adquire correção e expressividade na dicção; sabe adequar voz e
movimento.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To know put the voice; holds vocal suppleness; discovers and registers vocal range; implements
improvisational skills; acquires correction in diction and expressiveness; tailor know voice and movement.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1-A respiração como suporte da voz.1.1-Respiração abdominal ou diafragmática.1.2-Respiração
expressiva.2-Colocação e projecção vocal.2.1- Improvisação vocal.2.2- as características da voz:
tonalidade, intensidade e ritmo.3-Técnicas de dicção e elocução de textos .3.1- Exercícios de dicção e
articulação com vogais e consoantes.3.2- Exercícios de dicção a partir de poemas
fonéticos.4.-Interpretação.4.1-Interpretação de texto dramático, poético e de ficção.4.2- A construção da
personagem a partir do texto.5.-Encenação e interpretação de texto dramático e não dramático,6.-A voz, o
texto e a coreografia
6.2.1.5. Syllabus:
1.- The breath as support voz.1.1-abdominal breathing or breath-diafragmática.1.2 expressiva.2-Placement
and projection vocal.2.1- Improvisation vocal.2.2- the characteristics of voice: pitch, intensity and
ritmo.3-Techniques diction and elocution texts .3.1- exercises with diction and articulation of vowels and
diction exercises consoantes.3.2- from poems fonéticos.4.-Interpretação.4.1-Interpretation of dramatic,
poetic text and ficção.4.2- construction character from texto.5.-Staging and interpreting dramatic text and
not dramatic, 6-voice, text and choreography
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Todos os conteúdos da unidade curricular de Técnica vocalI estão desenhados de forma a potenciar e
concretizar os objectivos da mesma.Através da articulação entre teoria e prática estimula-se o estudante a
dominar e empregar com versatilidade as suas capacidades vocais.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
All contents of the course Technical vocalI are designed in order to maximize and realize the objectives of
mesma.Através the articulation between theory and practice stimulates the student to master and employ
versatility with their vocal skills.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo e ativo, com predominância do ativo
Dois trabalhos práticos com suporte teórico.1-Encenação e interpretação de um texto onde sejam visíveis
as técnicas vocais aprendidas.2- Trabalho conjunto de coreografia e voz.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expository method and active, predominantly active
Two practical exercises with teorethical support
1-Staging works and interpretation of a text which is visible vocal techniques aprendidas.
2- Working together choreography and vocals.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os resultados da aprendizagem em Técnica vocal I consubstanciam-se numa capacidade que o futuro
actor/ encenador/professor deterá de saber colocar adequadamente a voz em espaços de grande
dimensão.Deverá igualmente pronunciar de forma correcta,dominar a respiração abdominal e ser
consciente das nuances associadas à interpretação.A metodologia conjunta de aulas teóricas e práticas,
com enfoque nas práticas, potenciam os resultados almejados.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
earning outcomes in vocal technique I embody in a capacity that the future actor / director / teacher will
own to know the voice properly put in spaces large dimensão.Deverá also pronounce correctly, master
abdominal breathing and be aware of the nuances associated interpretação.A joint methodology of
theoretical and practical lessons, focusing on practical, enhance the desired results.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
COUTO, Júlio( 1991)A Arte de dizer.Porto, Serviço Diocesano de Lit. Do Porto.
BECKETT, Samuel(s/d) Eu não. Versão do Teatro plástico.Porto.
BERKOFF, Stevens( s/d) Kvetch. Versão da Esmae.Porto.
KANE, Sarah(2001) Teatro Completo.Porto, Campo das Letras.
A restante bibliografia, textos a serem trabalhados, é de seleção posterior entre alunos e docente.

Mapa X - História da Arte III
6.2.1.1. Unidade curricular:
História da Arte III
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria de Fátima Alves Sales - T 30/ OT 15
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Conhecer a evolução da arte e identificar as diferentes correntes da arte contemporânea; Explorarar as
multifacetadas
inter-relações entre os vários campos artísticos; Produzir uma pesquisa orientada. Articular elementos de
carácter
teórico e histórico.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Knowing the evolution of art and identify the different streams of contemporary art; Explorarar the
multifaceted
interrelationships between the various artistic fields; Produce a targeted search. Articulate character
elements
theoretical and historical.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A génese da arte contemporânea. A escola de Nova York.,Gorky, Pollock, Willem de Kooning,
Mark Rothko e Alexander Calder. As grandes mudanças na arte europeia depois da II Guerra Mundial.
Henry
Moore, Alberto Giacometti, Constant, Michel Tapié, Jean Dubuffet, Eduardo Paolozzi e Francis Bacon.
2. A Pop-Art. As teorias da complexidade e as formas da cultura pop . Formas da ambiguidade: Andy
Warhol e apop art norte-americana.3. Luz e formas dinâmicas. A investigação visual: Moholy Nagy. A arte
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cinética de Victor Vasarely.
4. Minimalismo e mecanismos minimalistas.Tony Smith, Donald Judd, Robert Morris, Dan Flavin, James
Turrel e
Richard Serra.5. A arte ao vivo. Antecedentes. Black Mountain College. O lugar como elemento de
performance. Yves Klein e Piero Manzoni. Joseph Beuys.
6. A arte das ideias. Daniel Buren. O corpo como “suporte”: Vitto Acconci. O corpo no espaço: bruce
Nauman e
Rebecca Horn. 7. A geração dos media. De volta ao teatro. Identidades. Novos média e performance.
6.2.1.5. Syllabus:
1. The genesis of contemporary art. The New York school. Gorky, Pollock, Willem de Kooning,
Mark Rothko and Alexander Calder. The major changes in European art after the Second World War. Henry
Moore, Alberto Giacometti, Constant, Michel Tapie, Jean Dubuffet, Eduardo Paolozzi and Francis Bacon.
2. Pop-Art. The complexity theories and forms of pop culture. Forms of ambiguity: Andy Warhol and the
American pop art.
3. Light and dynamic forms. The visual research: Moholy Nagy. The kinetic art of Victor Vasarely.
4. Minimalism and mechanisms minimalistas.Tony Smith, Donald Judd, Robert Morris, Dan Flavin, James
Turrell and
Richard Serra.
5. The live art. Background. Black Mountain College. The place as a performance element. Klein and Yves
Piero Manzoni. Joseph Beuys.
6. The art of ideas. Daniel Buren. The body as a "support": Vitto Acconci. The body in space: Bruce
Nauman and
Rebecca Horn.
7. The generation media. Back to the theater. Identities. New media and performance.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Esta UC aborda as categorias artísticas, os suportes da arte, o espaço. Expressionismo abstracto, Op Art,
Pop Art, Minimal Art, Novo Realismo, Figuração Narrativa, etc. Proporciona simultaneamente uma ocasião
para apresentar os artistas, desde os conhecidos (Bacon, Dubuffet, Soulages, Pollock, Basquiat, Andy
Warhol, Joseph Beuys...) até aos menos conhecidos. Assim, respeitando um desenrolar cronológico
(desde a II Guerra Mundial aos anos 90), situa cada artista no seu contexto político, social e cultural,
ajudando os estudantes a orientar-se no desenvolvimento multiforme da arte contemporânea. Demonstra
paralelamente que a arte não pára de alargar o seu domínio do mundo e de responder à sua complexidade:
à arquitectura, à pintura, à escultura, à gravura, juntaram-se a fotografia, o cinema, o design, a exploração
dos novos media, o happening, ou todo o tipo de “instalações”. O artista apodera-se de todos os meios de
expressão, abala os códigos, explora e anexa novos territórios.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This curricular unit addresses the artistic categories, art media, space. Abstract Expressionism, Op Art,
Pop Art, Minimal Art, New Realism, Figuration Narrative, etc. Provides both an opportunity to present
artists from the known (Bacon, Dubuffet, Soulages, Pollock, Basquiat, Andy Warhol, Joseph Beuys ...) to
the less known. Thus, following a chronological order (since World War II to the '90s), located each artist in
their political, social and cultural context, helping students to orient themselves in the multiform
development of contemporary art. Parallel demonstrates that art continues to extend its domination of the
world and to respond to its complexity: the architecture, painting, sculpture, engraving, joined the
photography, cinema, design, exploitation of new media the happening, or any kind of "facilities". The
artist takes possession of all means of expression, shakes the codes, and explores new territories
annexed.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Dar continuidade ao Programa de História da Arte II. Exposição oral das temáticas apoiada em recursos
audiovisuais;
Análise e fundamentação; Pesquisa bibliográfica e reflexão realizada pelos alunos; Orientação dos
trabalhos de pesquisa.
Realização de um teste intermédio (35%).
Realização de um teste final (40%).
Presença e participação nas aulas de contacto (15%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Continue the History of Art II program. Oral presentation of the themes supported by audiovisual
resources;
Analysis and reasoning; Bibliographic research and reflection carried out by the students; Orientation of
the research.
Conducting an intermediate test (35%).
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Conducting a final test (40%).
Presence and participation in contact classes (15%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A unidade curricular de História da Arte III, constitui um esforço enorme de síntese. À sua estrutura, que se
procurou equilibrada, e ao seu rigor metodológico, juntou-se a problematização do pensamento e a
consciente presença de uma leitura ideológica inevitavelmente inscrita na história da nossa
contemporaniedade. Porque se entende que este trabalho nem responde a uma vazia neutralidade, nem
deixa margem à indiferença, enquanto se vai desenrolando o fio das caracterizações, discrições e
argumentações.
Nesta unidade curricular pretende-se explicar em que medida, e através de que processos, a arte contribui
a formar a ideologia e o sistema cultural da sociedade contemporânea, participando de forma directa e
autónoma nas tensões, contradições e crises da época. Não podendo separar uma história da arte da
história política, económica e da ciência, o trabalho desenvolve-se em dois planos: em uma série de
abordagens teóricas necessariamente sumárias, descrevem-se e discutem-se as principais poéticas,
indicando como se configuram na arte os grandes temas culturais, tentando proporcionar, com a
utilização dos meios audiovisuais, uma documentação suficiente e adequada. Esta documentação não tem
apenas a finalidade de colocar em evidência os valores qualitativos das obras seleccionadas entre as mais
significativas, mas permitir aos estudantes seguir os processos com os quais os maiores artistas
contemporâneos contribuiram, com a sua investigação pessoal autónoma e de âmbito específico, na
construção da cultura.
A actividade artística pertence a uma dupla dimensão: a dos grandes temas socioculturais e a das obras
concretas presentes na selecção e coordenação criteriosa das imagens que formam a “coluna visual”.
Pensamos no entanto que a história da arte não é uma “história de coisas”, mas história dos juízos de
valor suscitados por certas formas ou configurações visíveis. Daí que a explicação histórica da arte seja a
única possível, já que não se refere a factos estéticos independentes e atemporais.
Assim, pretende-se dar a conhecer obras fundamentos e principais correntes artísticas contemporâneas,
avalair transformações e desenvolvimentos ao nível político e cultural, incentivando os estudantes a
produzir uma pesquisa bibliográfica e uma reflexão coerente e fundamentada a partir das obras concretas.
Reconhecer a especificidade das experiências, interpretar e fundamentar a produção artística
contemporânea, assim como a avaliação do seu suporte teórico por parte dos estudantes, são objetivos
fundamentais desta unidade curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit of Art History III, is a major effort of synthesis. At its structure, and have been balanced,
and its methodological rigor, joined the questioning of thought and the conscious presence of an
ideological reading inevitably inscribed in the history of our contemporaniedade. Because we understand
that this work responds to an empty or neutral, neither leaves room for indifference, while the yarn unfolds
characterizations, discretions and arguments.
This course aims to explain to what extent and by what processes, the art form contributes to the ideology
and the cultural system of contemporary society, participating directly and autonomously in the tensions,
contradictions and crises of the time. Can not separate a history of the art of politics, economic history and
science, the work unfolds on two levels: on a series of summary necessarily theoretical approaches, are
described and we discuss the main poetic, indicating how to configure the art major cultural themes, trying
to provide, with the use of media, sufficient and adequate documentation. This documentation is not only
in order to put in evidence the qualitative values of selected among the most significant works, but allow
students to follow the processes by which the greatest contemporary artists have contributed, with its
autonomous personal research and the specific context in construction of culture.
The artistic activity belongs to a double dimension: the major social and cultural issues and the concrete
works present in the careful selection and coordination of images that form a "visual" column. We think
however that the history of art is not a "story of stuff", but the history of judgments arising from certain
forms or visible settings. Hence, the historical explanation of the art is the only possible because it does
not refer to independent and timeless aesthetic facts.
Thus, we intend to make known works fundamentals and major contemporary art movements, avalair
changes and developments in the political and cultural levels, encouraging students to produce a literature
search and a coherent and reasoned reflection from concrete works. Recognize the specificity of
experiences to interpret and explain contemporary artistic production, as well as evaluation of its
theoretical support on the part of college students back, are key objectives of this course.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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ARGAN, Giulio Carlo. El Arte Moderno, Tomo I e II, Fernando Torres Editor, Valência, 1975.*
CHIPP, Herschel B. Teorias da Arte Moderna, Martins Fontes Editor, São Paulo, 1988.*
HONNEF, Klaus. Arte Contemporânea. Benedikt Taschen, 1994.
LUCIE-SMITH, Edward. Movimentos Artísticos desde 1945, Ediciones Destino S. A, Barcelona, 1991.
FOSTER, Hal; KRAUSS, Rosalind; BOIS, Ives-Alain; BUCHLOH, Benjamin H. D.. Arte desde 1900.
Modernidad,
antimodernidad, posmodernidad, Ediciones Akal S. A, Madrid, 2006.

Mapa X - História do Teatro III
6.2.1.1. Unidade curricular:
História do Teatro III
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Cidalia da Cruz Henriques - T 30
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Capacidade de problematização histórica.
Compreensão e análise de conceitos.
Capacidade de caracterização e análise do teatro Barroco, Neoclássico, Romântico e Naturalista.
Desenvolvimento de espírito crítico.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Ability of historical questioning.
Understanding and analysis of concepts.
Ability to characterize and analyze the Baroque, Classical, Romantic and Naturalist theater.
Development of critical thinking.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.O Barroco.
1.1. França: Corneille, Racine e Molière.
1.2. Itália: Gozzi, Goldoni e Metastasio.
2.O Neoclassicismo
2.1. A França pós-Molière: Marivaux, Beuamarchais, Diderot, Voltaire.
3.O Teatro na europa central.
3.1. A Geração do Sturm und Drang: Goethe e Schiller.
4. O Romantismo.
4.1.Alfred de Vigny, Musset e Victor Hugo.
5.O Naturalismo.
5.1.O Teatro de Antoine.
6.2.1.5. Syllabus:
1.The Baroque.
1.1. France: Corneille, Racine and Molière.
1.2. Italy: Gozzi, Goldoni and Metastasio.
2.The Neoclassicism
2.1. The post-Molière France: Marivaux, Beuamarchais, Diderot, Voltaire.
3.The Theatre in central europe.
3.1. The Sturm und Drang Generation: Goethe and Schiller.
4. Romanticism.
4.1.Alfred de Vigny, Musset and Victor Hugo.
5.The Naturalism.
5.1.O Theatre Antoine.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Esta UC é uma continuidade de outras UC’s (também elas designadas História do Teatro) que visa
proporcionar aos alunos o conhecimento da evolução do Teatro, neste caso, desde o século XVII até ao
século XIX, inserido num contexto histórico, artístico e literário. Apelando a um conjunto de saberes
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adquiridos em outras UC’s do Curso, pretende-se atingir um domínio abrangente de conceitos e
conhecimentos e uma articulação coerente e consistente entre eles, conduzindo os estudantes ao
desenvolvimento da capacidade da sua compreensão e análise e ao desenvolvimento de espírito crítico.
Seguir o percurso histórico do Teatro significa ser também capaz de problematizar a História, perceber a
importância do espaço e do tempo, a forma como ambos são atravessados e definir pontos de referência
que permitam caracterizar e analisar, mais do que as obras teatrais - obras desaparecidas –, o espectáculo
teatral, numa perspectiva holística, relativo ao período que se aborda nesta Unidade Curricular.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course is a continuation of other UC's (also they called History of Theatre) which aims to provide
students with the knowledge of the evolution of theater in this case, since the seventeenth century to the
nineteenth century, housed in a historic, artistic and literary context. Appealing to a set of knowledge
acquired in other UC's Course is intended to achieve a comprehensive domain concepts and knowledge
and a coherent and consistent link between them, leading students to build the capacity of understanding
and analysis and development of mind critical.
Follow the historical background of the theater means to be also able to discuss the history, realize the
importance of space and time, how both are crossed and set benchmarks that allow to characterize and
analyze more than theatrical works - missing works - the theatrical performance, a holistic perspective on
the period that addresses this Course.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Como metodologia propõe-se a exposição e o debate temáticos.
De acordo com o Regulamento de Avaliação aprovado pelo Conselho Pedagógico, a avaliação será feita
obrigatoriamente por um teste escrito, a realizar no dia 12 de Janeiro e, facultativamente, pela participação
qualificada dos alunos nas aulas à qual será atribuída uma ponderação entre 1 e 2 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology we propose the exhibition and the thematic debate.
According to the Assessment Regulations approved by the Pedagogical Council, the assessment must be
made by a written test to be held on January 12 and, optionally, for the valuable participation of students in
classes to which is assigned a weight between 1 and 2 values.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
As aulas são regularmente expositivas, acompanhando-se essa exposição do visionamento crítico de
imagens (diapositivos trabalhados em suporte digital e documentários-vídeo). No entanto, os alunos são
sempre estimulados a intervir. Esta metodologia de ensino, apesar da predominância da exposição teórica,
articula-se com um modelo de avaliação em que cada aluno deve apresentar a todo o grupo resultados de
pesquisa individual a propósito dos temas que são conhecidos por todos, semana a semana, e que o
estudante apresenta, proporcionando o debate, no respectivo contexto da planificação da UC. Por um
lado, pretende-se incentivar os alunos a desenvolver capacidades de investigação. Por outro lado, a
reflexão crítica a que esta exposição obriga, constitui um contributo importante para um percurso sólido e
consistente dos estudantes numa actividade profissional futura. A qualidade do trabalho apresentado
integra-se na avaliação da Unidade Curricular complementando a classificação obtida num teste escrito,
realizado perto do final do semestre. Atribui-se a cada um destes elementos de avaliação a percentagem
de 30% e 70%, respectivamente.
A classificação final é debatida em aula, antes da sua afixação em pauta o que beneficia também o
desenvolvimento da aprendizagem e a consciência crítica do trabalho individual, mediante os resultados
alcançados.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Classes are regularly exhibition, accompanying himself that exposure of the critical viewing images (slides
worked in digital and documentary-video support). However, students are always encouraged to
participate. This methodology, despite the predominance of theoretical exposition, is linked to an
evaluation model in which each student must present to any individual search results group with regard to
the issues that are known to all, week to week, and that the student presents, providing the debate, in
context of the planning of the PA. On the one hand, it is intended to encourage students to develop
research capacities. On the other hand, the critical reflection that this exhibition forces, is an important
contribution to a solid and consistent path of students in a future occupation. The quality of the work
presented is part of the evaluation of the course complement the mark obtained in a written test, held near
the end of the semester. Is attributed to each of these elements evaluation of 30% and 70%, respectively.
The final classification is discussed in class, before posting on the agenda which also benefits the
development of learning and critical awareness of individual work by the results achieved.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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BERTHOLD, Margot – História Mundial do Teatro. Editora Perspectiva: São Paulo, 2001.
DIDACTA – Enciclopédia Temática Ilustrada. Teatro (História do Teatro no Mundo). Agualva-Cacém: F.G.P.
Editores, 2005. *
GASSNER, John – Mestres do Teatro I. Tradução por Alberto Guzic e J. Guinsburg. São Paulo: Editora
Perspectiva, 1974.
MOLINARI, Cesare - História do Teatro. Lisboa: Edições 70, 1972 *
PAVIS, Patrice – Dicionário de Teatro. São Paulo: Editora Perspectiva, 2001. *
PEIXOTO, Fernando - História do Teatro Europeu. Lisboa: Símbal, 2006.*

Mapa X - Dramaturgia II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Dramaturgia II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel de Almeida Couto - T 30/OT 15
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
- Conhece discursos e métodos das práticas dramatúrgicas contemporâneas.
- Analisa em profundidade diferentes textos.
- Adapta textos a uma dramaturgia.
- Concebe e explicita guiões dramatúrgicos, explorando as potencialidades teatrais dos textos de partida,
contemplando todos os aspetos inerentes a uma encenação teatral, com vista a um projeto criativo.
- Sabe trabalhar em equipa, com eficácia e responsabilidade.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Known methods of contemporary discourses and dramaturgical practices.
- Analyzes in depth different texts.
- Adapts to a drama texts.
- Designs and explicit dramaturgical scripts, exploring the theatrical potential of the texts of departure,
covering all aspects inherent in a theatrical performance, with a view to a creative project.
- Know teamwork, effectively and responsibly.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Natureza e especificidades de texto dramático-teatral.
2. Discursos e modelos de práticas dramatúrgicas contemporâneas.
3. Dimensão performativa do texto dramático: do texto à encenação/a força da teatralidade.
4. Exercício prático de elaboração criativa de uma proposta dramatúrgica.
6.2.1.5. Syllabus:
1. The nature and specifics of dramatic-theatrical text.
2. Speeches and models of contemporary dramaturgical practices.
3. performative dimension of the dramatic text: Text the staging / strength of theatricality.
4. Practical exercise in creative development of a dramaturgical proposal.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Verifica-se uma estreita articulação entre os conteúdos e os objetivos, dado que os conceitos a estudar e a
análise de diferentes textos visam a progressiva compreensão dos processos dramatúrgicos, conducentes
à exploração textual teatral e a encenações teatrais criativas.
Privilegia-se, assim, uma aprendizagem teórica, mas sempre direcionada para a práxis artístico-teatral.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
There is a close connection between the content and objectives, since the concepts to study and analysis
of different texts aimed at the progressive understanding of the dramaturgical process, leading to the
theatrical textual exploration and creative theatrical productions.
The focus is thus a theoretical learning, but always directed to the artistic and theatrical praxis.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Sessões de contacto mistas: leitura, análise e comentário de textos lidos, de natureza ensaística,
elaboração individual, ou de pequeno grupo, de reflexões críticas sobre os referidos textos, evidenciando
aqueles aspetos que se revelem mais pertinentes para a prossecução dos objetivos da Unidade Curricular.
As OT ocorrem após cada sessão de contacto como acompanhamento do percurso individual para um
trabalho de análise e elaboração de uma proposta dramatúrgica, de parte de um texto dramático. Avaliação
periódica. Textos, sistematizações e reflexões críticas sobre conceitos inerentes à Dramaturgia
(20%),Construção de uma proposta dramatúrgica de um pequeno texto dramático ou outro, adaptado ao
modo dramático (60%),Resposta escrita, individual, a um conjunto de questões formuladas pelo docente
na penúltima sessão presencial (20%).Quando não cumpridos os objetivos de avaliação, os alunos
submeter-se-ão ao exame final, de acordo com o estipulado nas “Normas de Avaliação” da ESAP
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Sessions mixed Contact: reading, analysis and commentary texts read in essay that individual
development, or small group of critical reflections on these texts, highlighting those aspects which are
most relevant to achieving the goals of the course . The OT occur after each session as contact monitoring
of individual pathway to a job analysis and development of a dramaturgical proposal, part of a dramatic
text. Periodic evaluation;. Texts, systematization and critical reflections on concepts inherent in
Playwriting (20%), Construction of a dramaturgical proposal of a dramatic text or other small, adapted to
dramatically (60%), response writing, individually, to a set the questions posed by the teacher in the
penultimate session attendance (20%). When not met the assessment objectives, the final exam students
will submit, in accordance with the stipulations in the "valuation Standards" ESAP
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
As metodologias de ensino adequam-se aos objetivos de aprendizagem definidos, privilegiando-se o
trabalho de pesquisa textual, de leitura partilhada, crítico-reflexiva, de diferentes textos e a
conceção/elaboração de propostas dramatúrgicas concretas, com vista a uma eventual encenação.
Nesta fase da vida dos estudantes, evidencia-se, ainda, a necessidade de aprender a trabalhar em equipa,
refletindo, criando, criticando opções pessoais e alheias, tomando decisões quanto a questões
performativas, etc.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods are adequate for the defined learning objectives, favoring the textual research work,
shared reading, critical and reflective of different texts and the design / development of concrete
dramaturgical proposals with a view to a possible scenario.
At this stage of life of students, it is evident, also, the need to learn to work together, reflecting, creating,
critiquing personal and others' choices, making decisions about performing issues, etc.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Brook, P. (1993). O Diabo é o Aborrecimento. Porto: Asa.
Gooch, S. (1998). Eu escrevo peças de teatro. Lisboa: Pergaminho,
Lemos, J. V. (Coord.). Questões de Dramaturgia I. Lisboa: Centro de Documentação e Investigação Teatral.
Pais, A. (2004). O Discurso da Cumplicidade: dramaturgias contemporâneas. Lisboa: Colibri.
Pallottini, R. (s/d). Dramaturgia: construção do Personagem. São Paulo: Ática.
* Pavis, P. (1998). Diccionario del teatro: dramaturgia, estética, semiologia, Barcelona: Paidós.
Ribas, D. & Flores, P. (2012).. Drama: revista de Cinema e Teatro, nº 4, Março.(disponível em
http://drama.argumentistas.org/drama4.html)
Solmer, A. (Dir.) (2003). Manual de Teatro, Lisboa: Temas e Debates

Mapa X - Interpretação III
6.2.1.1. Unidade curricular:
Interpretação III
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ligia Cristina Ferreira Roque - TP 75
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Reconhecer que a criação da personagem responde a um complexo sistema de integração de elementos
conducentes à fixação de uma estrutura interna e externa proveniente dos elementos literários dados pelo
texto teatral. Analisar códigos como sistema de comportamento. Explorar as potencialidades totais dos
elementos entregues pela obra literária, o seu autor, a sua época e os movimentos nos quais a obra se
insere. Desenvolver a capacidade de imaginar a personagem a partir e para além do texto impresso.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Recognize that the creation of the character responds to a complex system integration elements leading to
the determination of an internal and external structure from the literary elements given by the theatrical
text. Analyze codes as behavior system. Explore the total potential of the elements delivered by literary
work, its author, his time and movements in which the work is part. Develop the ability to imagine the
character from and beyond the printed text.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A problemática texto/interpretação
Quem é a personagem, onde e como está. Quais os motivos que regem a sua acção.
A personagem em relação aos outros intervenientes na acção.
A personagem e os objectivos de cena
A personagem na modernidade
Construção faseada de exercícios teatrais a partir de textos modernos.
6.2.1.5. Syllabus:
The problematic text / interpretation
Who is the character, and where it is. What are the conditions governing their action.
The character in relation to other actors in action.
The character and the scene of objectives
The character in modernity
Phased construction of theatrical exercises from modern texts.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão direcionados para a consciencialização das principais questões
teórico-práticas que determinaram a modernidade do teatro, de forma a que estas sejam depois aplicadas
e até questionadas em cena.
Através das escolhas dos textos dramáticos a trabalhar, representativos de diferentes culturas e formas de
fazer teatro, pretende-se que o aluno tenha uma perspetiva alargada do pensamento e da prática teatral
moderna e possa assim adquirir uma competência técnica em paralelo com uma competência crítica. Os
conteúdos programáticos, em relação direta com os exercícios propostos, estão direcionados para que o
aluno tome consciência da necessidade de encontrar a sua autonomia artística, ancorada no
conhecimento e domínio das técnicas, competência fundamental para a sua inserção no mercado de
trabalho.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents are directed to the awareness of the major theoretical and practical issues that led to the
modernity of the theater, so that they are then applied and even questioned on the scene.
Through the choices of dramatic texts to work, representing different cultures and ways of doing theater, it
is intended that the student has a broad perspective of thought and modern theater practice and can thus
acquiring expertise in parallel with a critical competence. The syllabus, in direct relation to the proposed
exercises are targeted for the student to become aware of the need to find their artistic autonomy,
anchored in knowledge and mastery of techniques, critical competence for their integration into the labor
market.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico práticas de exercícios concretos na análise de textos e exercícios de construção, trabalho
individual e de grupo, cena individual e contracena.
- Monólogos
- Diálogos
- Sketch musical
Elaboração por parte dos alunos de um relatório para cada exercício que engloba: biografia do autor,
sinopse da peça e análise do personagem (a apresentar oralmente e por escrito no início de cada
exercício) e análise de todo o processo de construção da personagem e do exercício (a apresentar
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oralmente e por escrito no final da apresentação).
Haverá o recurso ao visionamento de videogramas de espectáculos já gravados, quando necessário
Debate sobre perguntas colocadas pelos alunos sobre a dificuldade de abordagem de alguns problemas
de interpretação
Contínua a partir da observação e construção dos exercícios práticos e das apresentações teóricas
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical concrete exercise practices in the analysis of texts and building exercises, individual and
group work, individual scene and plays opposite.
- Monologues
- Dialogues
- Musical Sketch
Preparation by the students of a report for each financial year which includes: author's biography,
synopsis of the play and character analysis (to be presented orally and in writing at the beginning of each
year) and analysis of the entire process of building the character and exercise (to be presented orally and
in writing at the end of the presentation).
There will be recourse to viewing video recordings of shows already recorded, when necessary
Debate on questions from students about the difficulty of addressing some interpretation problems
Continuous from observation and construction of practical exercises and theoretical presentations
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
As metodologias utilizadas nesta unidade curricular, procuram estabelecer uma relação estreita entre a
pratica teatral e o pensamento crítico sobre arte, permitindo o desenvolvimento da criatividade e da
imaginação e motivando a investigação cénica.
Através de exercícios que exploram diferentes aspetos do trabalho de ator (o monólogo ou a contracena) o
aluno desenvolve as suas capacidades individuais e organiza a sua relação com os outros, numa
perspetiva artística e ética. Através das apresentações teóricas sobre o autor, a peça e a personagem que
está a trabalhar, o aluno além de entender a necessidade do conhecimento e do pensamento teórico para a
construção prática de uma personagem ou espetáculo, ainda partilha o seu conhecimento com os outros
alunos. Essa partilha origina desde logo um património comum de conhecimento dos autores modernos e
permite a análise crítica de todos os alunos sobre todos os exercícios apresentados, estimulando assim o
diálogo. A metodologia utilizada na concretização do sketch musical foca-se na transformação do modelo
ou na invenção a partir de um conceito e é fundamental para a consciencialização da autonomia artística,
ao mesmo tempo que fornece instrumentos técnicos específicos da voz e do corpo e que motiva o aluno a
dirigir e a organizar grupos de trabalho.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies used in this course, seek to establish a close relationship between theater practice and
critical thinking about art, allowing the development of creativity and imagination and motivating the
scenic research.
Through exercises that explore different aspects of acting work (the monologue or counteracts) the
student develops their individual capacities and organizes their relationship with others, in an artistic and
ethical perspective. Through theoretical presentations about the author, the play and the character that is
working, students in addition to understanding the need for knowledge and theoretical thinking to practice
building a character or show, even sharing their knowledge with other students . This sharing originates
from the outset a common heritage of knowledge of modern authors and allows critical analysis of all
students of all years presented, thereby stimulating dialogue. The metedologia used in the realization of
the musical sketch focuses on the transformation of the model or invention from a concept and is
fundamental to awareness of artistic autonomy, while providing specific technical tools of voice and body
and that motivates student to direct and organize working groups.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
TCHEKOV, Anton - A Gaivota. Lisboa: Relógio d’Água, 1992
WILDE, Oscar – Salomé. Editorial Estampa,s.d. (* G5/365)
STRINDBERG, August – A Menina Júlia, Lisboa: a regra do jogo, 1980 (*G5/368)
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RÉGIO, José - Benilde ou a Virgem Mãe. Porto: Brasília Editora, 1983
COSTA GOMES, Luísa – José Matias, Porto, Ensemble, (* G5/294)

Mapa X - Expressão Musical
6.2.1.1. Unidade curricular:
Expressão Musical
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Patricia Isabel Silva Franco - T 15/ PL 30
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
1 – 1.1 Explora e identifica os elementos básicos da voz e da música;
1.2 Identifica auditivamente características rítmicas, melódicas e harmónicas;
1.3 Lê e escreve notação convencional e não convencional.
2 - 2.1 Canta individualmente e em grupo, canções e melodias de diferentes épocas, estilos e culturas
musicais utilizando a memória e a leitura musical;
2.2 Interpreta obras musicais que interliguem diferentes formas de arte;
2.3 Interpreta e apresenta publicamente, na escola e/ou comunidade, obras vocais e cénico-musicais.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1 - 1.1 explores and identifies the basic elements of voice and music;
1.2 Identifies auditory rhythmic characteristics, melodic and harmonic;
1.3 Read and write conventional and non-conventional notation.
2 - 2.1 Canta individually and in groups, songs and melodies from different periods, styles and musical
cultures using memory and reading music;
2.2 interprets musical works which connect different art forms;
2.3 interprets and presents publicly, at school and / or community, vocal and scenic-musical works.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1- Desenvolvimento da musicalidade e do controlo técnico-artístico através do estudo e da apresentação
individual e em grupo de diferentes interpretações. Criação, utilização e apropriação de formas diferentes
de notação musical (convencional e não convencional).
2- Audição, análise, descrição, compreensão e avaliação dos códigos e convenções que constituem o
vocabulário musical, através da audição, do movimento e da prática vocal. Desenvolvimento da
sensibilidade auditiva. Apropriação de diferentes formas e símbolos (convencionais e não convencionais)
de notação gráfica do som. Utilização de terminologia e vocabulário adequados. Avaliação e comparação
de diversas obras musicais com géneros, estilos e origens culturais diferenciadas.
6.2.1.5. Syllabus:
1- Development of musicality and technical and artistic control through the study and individual and group
presentation of different interpretations. Creation, use and appropriation of different forms of musical
notation (conventional and unconventional).
2- Listening, analysis, description, understanding and evaluation of the codes and conventions that make
up the musical vocabulary, through hearing, movement and vocal practice. Development of auditory
sensitivity. Allocation of different shapes and symbols (both conventional and unconventional) graphically
sound notation. Using appropriate terminology and vocabulary. Evaluation and comparison of various
musical works with genres, styles and different cultural backgrounds.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
É uma prática que assenta num trabalho de exploração de sons e ritmos, que se produzem e exploram
espontaneamente são aprendidos a identificar e a produzir, nos diversos aspetos que caracterizam os
sons: intensidade, altura, timbre, duração , chegando depois à audição interior, a capacidade de reproduzir
mentalmente fragmentos sonoros. Relaciona-se com a Edc.musical pelo treino auditivo e vocal. Sem
perder de vista a importância da aplicação do trabalho musical aos textos trabalhados em interpretação,
canções, próximo do musical, movimento, auxiliando no desenvolvimento de noções rítmicas e de
exploração do corpo no espaço e outras disciplinas, promovendo articulação de conhecimentos . Estas
premissas, asseguram coerentemente os objetivos da UC , com o programa. Os objetivos da unidade
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curricular ficarão tão claramente comprovados, quanto mais clara for também, a capacidade do aluno
articular conhecimentos nas várias valências que constituem o trabalho do estudante de teatro
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Is a practice based on exploration work sounds rhythms that occur spontaneously and exploit that are
being learned to identify and produce the various aspects that characterize the sounds: intensity, pitch,
timbre, duration , after reaching the inner hearing, that is, the ability to mentally reproduce sound
fragments. Relates to music education by the auditory and vocal training. It should not be lost sight of the
importance of the application in musical ,texts worked in interpretation, songs, a closest to the genre,
moving, assisting in the development of rhythmic concepts and exploration of the body in space and other
disciplines, to promote an articulation of knowledge that trigger the artistic culture. These assumptions,
ensure the UC objectives of ED. Musical, consistent with the defined syllabus. The objectives of the course
will be so clearly explained, is also the student's ability to articulate knowledge in various assets which are
the theater of student work
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exercícios práticos de aplicação dos conteúdos e exposição teórica dos mesmos.
A avaliação da disciplina é contínua.
Propostas para investigação e estudo em casa.
Será agendada uma prova prática e uma apresentação pública para aferição dos conhecimentos
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Practical exercises of the content and application of theoretical exposition of the same.
The evaluation of the subject is continuous.
Proposals for research and study at home.
Will be scheduled a practical test and a public presentation to measure knowledge
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A metodologia fundamental centra-se particularmente na prática de um trabalho de voz em contacto com o
corpo, prática, que é parte integrante da estrutura curricular do curso de teatro. No entanto não parece que
os estudantes desta área ultrapassem certas dificuldades em tomar consciência do seu potencial vocal,
que resulta de processos físicos e psíquicos que produzem a voz e que portanto, necessitam que os
músculos do corpo estejam livres para receber os sensíveis impulsos cerebrais que criam a fala. Para
cantar, isto será tão ou mais importante. A consciência do corpo pode ser o primeiro passo no trabalho a
ser feito sobre a voz. Num nível mais aprofundado, a mente e o corpo podem aprender a cooperar para
ativar e libertar impulsos internos e diluir inibições físicas, e podem desenvolver corpos sensíveis e
integrados (abordagem psicofísica), para treinarem a voz na união corpo /mente. Esta abordagem nem
sempre é acessível para o entendimento de um aluno pouco empenhado e por vezes, observo que os
resultados podem não ser tão imediatos quanto seria desejável para o 2º ano de um curso de teatro.
Acontece, também, que esta unidade curricular é lecionada apenas uma vez por semana, o que traz
algumas consequências ao nível do desenvolvimento de uma prática mais continuada. Seria ideal que a
técnica fosse desenvolvida com mais regularidade para que pudesse tornar-se prática integrante da
vivência artística dos alunos. Tenta-se que haja esse trabalho desenvolvido em casa, mas para um aluno
pouco experiente, não será muito frutífero pois este não possui a capacidade de observar se executa bem
ou mal os exercícios solicitados.
Têm havido turmas em que resulta melhor uma abordagem mais musical à disciplina, ainda que levar os
alunos a conhecer a própria voz através da sua musicalidade seja um dos grandes objetivos, por outro
lado, há alunos que não têm qualquer noção de técnica vocal e com os quais resulta melhor uma
abordagem mais conceptual à voz. Outros desenvolvem uma excelente capacidade de interpretar
repertório cantado em coro, outros mais individualmente. Alguns reagem muito bem a repertório
contemporâneo, outros ao clássico. No ano letivo anterior, fizemos uma apresentação pública com
repertório de estilos e géneros distintos, que pretendia colocar o grupo numa situação de performance,
objetivo basilar para o estudante de teatro, mas também para dar a conhecer o trabalho da disciplina e a
aferição dos conhecimentos por parte dos alunos. No meu entender é uma experiência a repetir no
presente ano letivo, pois trouxe bons resultados.
Relativamente aos resultados obtidos pela avaliação contínua da unidade curricular, na minha perspetiva,
constato que a apreciação tem sido bastante satisfatória e que são poucos os alunos que não concluem. E
aqueles que não concluem são aqueles que efetivamente faltam e que desse modo, perdem a capacidade
de acompanhar o trabalho prático que se vai desenvolvendo, assim como a sustentação teórica do
mesmo.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The basic methodology focuses particularly on the practice of voice work in contact with the body
circulation, which is an integral part of the course of travel stage structure. However it does not seem that
the students of this area exceed certain difficulties become aware of their vocal potential, which results in
physical and psychological processes that produce the voice and therefore require that the muscles of the
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body are free to receive the sensitive brain impulses create speech. To sing, this will be as or more
important. The body consciousness can be the first step in the work to be done on the voice. A deeper
level, the mind and the body can learn to cooperate to activate and release inner impulses and dilute
physical inhibitions, and can develop sensitive and integrated bodies (psychophysical approach), to train
the voice in union body / mind. This approach is not always accessible to the understanding of some
committed student and sometimes observe that the results may not be as immediate as it would be
desirable for the 2nd year of a drama class.It also happens that this course is taught only once a week,
which brings some consequences for the development of a more continuous practice. Ideally, the
technique was developed more regularly so that he could become an integral practice of artistic experience
of students. Tries that experience this work at home, but for a less experienced student will not be very
fruitful because it does not have the ability to see whether good or bad performs the required exercises.
There have been groups that better results in a more musical approach to discipline, even lead students to
know their own voice through their musicality is one of the major objectives on the other hand, there are
students who have no notion of vocal technique and which best results a more conceptual approach to the
voice. Others develop a great ability to interpret repertoire sung in chorus, other more individually. Some
react very well to contemporary repertoire, others to classical. In the previous school year, we made a
public presentation with a repertoire of styles and different genres, which intended to place the group in a
performance situation, fundamental objective for the student theater, but also to publicize the work of the
discipline and the measurement of knowledge by the students. In my view it is an experience to repeat in
this school year, because it brought good results.
For results obtained by continuous evaluation of the course, in my perspective, I note that the assessment
has been quite satisfactory and that there are few students who do not complete. And those who do not
complete are those who actually missing and thus lose their ability to follow the practical work that is
developing, as well as the theoretical support of it.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
STORMS, Ger (1º edição - 1991) “100 Jogos Musicais”, Edições Asa, Rio Tinto
SÁRY, Lázló “Creative Music Activities”, Edition: Jelenkor
LINKLATER, Kristin (2006) “Freeing The Natural Voice”, Drama Publishers, London
MARSHALL, L. (2008). “The Body Speaks”. London, UK: Bloomsbury.
ESCUDERO, M. Pilar (1987) “Educacion de la Voz” 1 e 2, Real Madrid Editores, Madrid
*CARMO, Fernando Infante do “Música Tradicional Portuguesa”
*ROCHA, João da “Canções Portuguesas para as Escolas”
*SPOLIN, Viola “Improvisação para o Teatro”
*“Artes Performativas: Novos Discursos”
*TORRADO, António “Teatro do Silêncio: 5 exercícios dramáticos em 1 acto”

Mapa X - Jogo e Expressão e Expressão Dramática II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Jogo e Expressão e Expressão Dramática II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Isabel de Oliveira Barros - T 15/ PL 45
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Roberto Manuel Enrique Merino Mercado
PL 15
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Consciência corporal.
Treino físico especifico para aplicação no jogo teatral.
Desenvolvimento de treino individual dos seus recursos expressivos;
Capacidade de reflexão sobre o treino presente no jogo desportivo e no teatro
Limites da plasticidade.
Capacidade de reflexão sobre
- o treino presente noa atividade lúdica e no teatro
- a aprendizagem.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Body awareness.
Specific physical training for use in theatrical play.
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Development of individual coaching of his expressive resources;
Ability to reflect on in this sports game training and theater
Limits of plasticity.
Ability to reflect on
- Training noa this playful activity and theater
- Learning.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Aprendizagem de recursos expressivos o ator: os sistemas de treino do ator contemporâneo.
Trabalho de relação com objetos e marionetas.
Relação do corpo com outros corpos.
Abordagem ao Teatro de Sombras (inserido na teoria do teatro de formas animadas), exercício prático
6.2.1.5. Syllabus:
Learning the expressive features the actor: training systems of the contemporary actor.
Working relationship with objects and puppets.
Relation of the body with other bodies.
Approach to the Shadow Theater (entered in the theory of animate forms theater), practical exercise
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
O desenvolvimento dos conteúdos programáticos da Unidade Curricular , permitirá aos alunos serem
capazes de identificar as principais fontes da Expressão dramática e a sua inserção no mundosda arte
teatral como uma experiencia lúdica capaz de descrever e interpretar as relações entre a arte teatral e os
seus meios expressivos no que diz respeito aos modos e processos de produção e realização, conjugando
os dois campos de dramatização e teatralização (P.Pavis) Também , os alunos poderão identificar e
caracterizar as principais problemáticas e correntes da expressão dramática e conhecer o seu
desenvolvimento e conjugação através da historia do Teatro e da Literatura, do espectáculo e da
educação.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The development of the syllabus of the course, students will be able to identify the main sources of
dramatic expression and their integration into mundosda theatrical art as a playful experience able to
describe and interpret the relationship between theatrical art and its expressive means with regard to the
forms of production and realization processes, combining both drama camps and dramatization (P.Pavis)
Also, students can identify and characterize the main problems and currents of drama and meet their
development and conjugation through the history of theater and literature, entertainment and education.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas práticas de movimento e exercícios específicos para desenvolvimento de competências artísticas.
Noção de treino individual.
Técnicas corporais diversas Tai Chi, Dança e Yoga.
Avaliação contínua;
Exercício de aplicação da técnica aprendida em pequena cena;
Exposição da estrutura final do treino individual;
Reflexões escritas.
Realização plástica das figuras para aplicação no exercício prático do Teatro de Sombr
Exercício prático de apresentação pública em teatro de sombras
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Practical lessons of movement and specific exercises to develop artistic skills.
Notion of individual training.
Various physical techniques Tai Chi, Dance and Yoga.
Continuous assessment;
Attempt to implement the technique learned in little scene;
Exposure of the final structure of individual training;
Written reflections.
Realization of plastic figures for application in practical exercise in Shadow Theatre
Public presentation to the practical exercise in shadow theater
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Esta Unidade Curricular se integra na área cientifica do teatro e tenta ligar os seus conteúdos a área da
educação e do ensino, a metodologia adotada foi pensada de forma a permitir uma grande elasticidade e
adequação aos objetivos de múltiplas formações, o ator, o encenador, o pedagogo teatral, o animador
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teatral quando possível . Deste modo, pretendendo-se proporcionar aos estudantes uma visão geral sobre
alguns dos principais temas da relação entre o teatro a educação , a animação ou dinâmica, desenvolveuse uma metodologia de ensino de caráter teórico e prático que permita aos alunos o contacto com
diferentes as diferentes formas lúdicas de expressão dramática . O aluno poderá também aperfeiçoar as
suas competências comunicacionais, através do exercício de leitura(s) dramatizada(s), adaptações, jogos
e da recorrência de material da literatura popular, contos, lengalengas , adivinhas, canções e técnicas de
tetaro de formas animadas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This Course is part of the scientific area of the theater and try to connect their content area of education
and teaching, the methodology adopted was designed to allow a great elasticity and adaptation to multiple
formations goals, the actor, the director, the theater pedagogue, theatrical animator when possible. Thus,
the objective being to give students an overview of some of the main themes of the relationship between
theater education, animation or dynamic, developed a theoretical and practical character of teaching
methodology that allows students to contact with different the different forms of playful drama. The
student can also improve their communication skills through reading exercise (s) dramatized (s),
adaptations, games and recurrence of material from popular literature, stories, rhymes, riddles, songs and
tetaro techniques of animated forms.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
* ASLAN, Odette – O ator no século XX. Editora Perspectiva, 1994
* BARKER, Clive - Theatre Games – A new approach to drama training. Methuen, 1989
* BOAL, Augusto – Jogos para Atores e Não-Atores. Civilização Brasileira, 2005
* GUINSBURG, J. - Stanislávski, Meierhold & Cia. Editora Perspectiva, 2001
* SPOLIN, Viola – Improvisação para o Teatro. Editora Perspectiva, 2003
* AMARAL, Ana Maria --Teatro de formas animadas: máscaras, bonecos, objetos; EdUSP, 1991

Mapa X - História do Teatro IV
6.2.1.1. Unidade curricular:
História do Teatro IV
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Francisco José da Cruz de Jesus - T 30
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
- Conhecer e analisar historicamente as diversas manifestações da produção teatral contemporânea,
relacionando-as
com as condições sociais, estéticas e culturais da época.
- Compreender a interação entre o texto teatral contemporâneo, a performance e a encenação.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Know and historically analyze the various manifestations of contemporary theatrical production, relating
them
with social, aesthetic and cultural conditions of the time.
- Understand the interaction between contemporary theatrical text, performance and staging.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. O teatro e o mundo contemporâneo.
2. As dinâmicas da vanguarda.
2.1. Do Simbolismo ao Surrealismo.
2.2. Artaud.
2.3. O Expressionismo e o Teatro Épico.
2.4. Brecht.
2.5. Ensaios para um “teatro total” entre as duas guerras.
3. Caminhos da segunda vanguarda e do teatro “alternativo”.
3.1. O teatro do absurdo.
3.2. O impulso dos novos encenadores.
3.3. Teatro e revolução sexual.
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3.4. The Living Theatre.
4. A política do pós-modernismo.
4.1. Os arquétipos clássicos e a realidade social no teatro.
4.2. Heiner Müller.
4.1. Interculturalidades.
6.2.1.5. Syllabus:
1. The theater and the contemporary world.
2. The dynamics of the vanguard.
2.1. From Symbolism to Surrealism.
2.2. Artaud.
2.3. Expressionism and Epic Theatre.
2.4. Brecht.
2.5. Trials for a "total theater" between the two wars.
3. Paths of the second cutting edge and the "alternative" theater.
3.1. The theater of the absurd.
3.2. The thrust of the new directors.
3.3. Theater and the sexual revolution.
3.4. The Living Theatre.
4. The politics of postmodernism.
4.1. The classic archetypes and social reality in the theater.
4.2. Heiner Müller.
4.1. Interculturalidades.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Através da análise histórica das diversas manifestações da produção teatral ao longo do século XX, do
primeiro modernismo ao pós-modernismo, espera-se que os alunos reconheçam a especificidade do
conhecimento histórico e saibam relacionar o âmbito da teoria com a prática teatral na criação artística
contemporânea. Simultaneamente, pretende-se que o estudo da evolução dos processos históricos do
teatro vanguardista e contemporâneo contribua para que os alunos sejam capazes de entender a interação
entre o texto teatral, a performance e a encenação num mundo marcado por revoluções políticas, artísticas
e sociais, explicar a função social do teatro de vanguarda e a sua capacidade de interpelar o real,
correlacionar regimes e tendências artísticas e avaliar a multiplicidade formal e a inventiva do teatro
contemporâneo para o desenvolvimento de posições críticas e para a construção de uma sociedade
decente.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Through historical analysis of the various manifestations of the theatrical production throughout the
twentieth century, from early modernism to postmodernism, it is expected that students recognize the
specificity of historical knowledge and know how to relate the context of theory and theater practice in
artistic creation contemporary. Simultaneously, it is intended that the study of the evolution of historical
processes and contemporary avant-garde theater to help students to be able to understand the interaction
between the theatrical text, performance and staging a world marked by political, artistic and social
revolutions, explain the social function of the avant-garde theater and its ability to question the real
correlate schemes and artistic trends and evaluate the formal multiplicity and inventive of contemporary
theater for development of critical positions and to build a decent society.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Aulas expositivas, leituras e análise de textos.
- Orientação tutorial e discussão de trabalhos práticos.
Avaliação:
- Assiduidade e participação ativa na aula (15%);
- Produção de um comentário crítico (35%);
- Teste de avaliação (50%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
- Lectures, readings and analysis of texts.
- Orientation tutorial and discussion of practical work.
Rating:
- Attendance and active participation in class (15%);
- Production of a critical review (35%);
- Evaluation Test (50%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
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Esta Unidade Curricular é a última de várias dedicadas ao estudo da evolução das formas teatrais até aos
nossos dias, pelo que a estruturação do plano curricular e a metodologia adotada foram pensados de
modo a preparar os alunos para a análise das tendências do teatro actual. Deste modo, pretendendo-se
proporcionar aos estudantes uma visão geral sobre alguns dos principais temas da história do teatro ao
longo do século XX, desenvolveu-se uma metodologia de ensino de caráter teórico e prático assente em
aulas de exposição dos processos históricos e das características estéticas, literárias e sociais do teatro
de vanguarda, por um lado, e aulas de pesquisa, leitura, análise de peças e excertos de filmes, escrita e
discussão pública das temáticas que permitam aos alunos tomarem contacto com diferentes técnicas de
investigação histórica e também aperfeiçoarem as suas competências comunicacionais e críticas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course/subject is the latest of several devoted to the study of the evolution of theatrical forms to the
present day, so the structure of the curriculum and methodology were designed to prepare students to
analyze the trends of the current theater. Thus, the objective being to provide students an overview of
some of the main themes of theater history throughout the twentieth century, developed a methodology for
teaching theoretical and practical nature based on lessons exhibition of historical processes and
characteristics aesthetic, social and literary avant garde theater, on the one hand, and lessons of research,
reading, analysis pieces and excerpts from films, writing and public discussion of the themes that allow
students to make contact with different techniques of historical research and also hone their
communication and critical skills.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BORIE, Monique, ROUGEMONT, Martine de, SCHERER, Jacques, Estética Teatral. Textos de Platão a
Brecht, Lisboa,
Fundação Calouste Gulbenkian, 1996.*
BRADBY, David, SPARKS, Annie, STEPHENSON, Annie, Mise en scène : French Theatre Now, Methuen,
1997.*
GOLDBERG, Roselee, Performance : Live Art Since 60’s, London, Thames & Hudson, 2004.*
GUINSBURG, J., Stanislávski, Meierhold & Cia, São Paulo, Perspectiva, 2001.*
MOLINARI, Cesare, História do Teatro [Milão, 1972], Lisboa, Edições 70, 2010.*
Nota: Ao longo do curso será indicada bibliografia específica

Mapa X - Canto
6.2.1.1. Unidade curricular:
Canto
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Patrícia Isabel Silva Franco - TP 75
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Os alunos deverão ser capazes de utilizar a voz com eficácia, ter consciência da sua vocalidade, saber
distinguir uma voz bem colocada, empregar corretamente a técnica respiratória aplicando-a ao nível da
emissão, projeção da voz e dicção. Perceber a voz como instrumento de expressão artística e emocional.
Dominar a aplicação da voz quanto à afinação, altura, Intensidade, exploração tímbrica, clareza e nitidez.
Saber utilizar a sua voz cantada sem esforço. Adquirir conforto e segurança durante o processo
performativo. Aplicar a voz cantada para a interpretação em teatro musical.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students should be able to use your voice effectively, be aware of their vocality, to distinguish a wellplaced voice, correctly use the breathing technique by applying it to the level of transmission, voice
projection and diction. Perceive the voice as instrument of artistic expression and emotional. Mastering the
application of voice on the pitch, height, intensity, timbre exploration, clarity and sharpness. Know how to
use your singing voice effortlessly. Acquire comfort and safety during the performative process. Apply the
singing voice for the interpretation in musical theater.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.O Funcionamento da Voz como aparelho reprodutor de som - Sistema respiratório/ Sistema fonatório.
1.2 Estruturas de ressonância e articulação.
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1.3Técnica da voz cantada – vibrato, tremolo, legato, staccato.
2. Interpretação de repertório de teatro musical
2.1. Análise da obra cénico-musical.
2.2 Trabalho vocal.
2.3. Interpretação e proposta cénica.
6.2.1.5. Syllabus:
1. The Voice of working as sound reproduction equipment - Respiratory / phonation system.
1.2 Structural resonance and articulation.
1.3Técnica the singing voice - vibrato, tremolo, legato, staccato.
2. musical theater repertoire Interpretation
2.1. Analysis of the scenic-musical work.
2.2 vocal work.
2.3. Interpretation and scenic proposal.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
O Canto como uma prática que assenta num trabalho de exploração de sons e ritmos, que se produzem e
exploram na identificação dos diversos aspetos que caracterizam os sons: intensidade (fortes e fracos),
altura (graves e agudos), timbre (modo de produção), duração (sons longos e curtos). Deste modo,
relaciona-se com a educação musical pelo treino auditivo e vocal. A importância da aplicação deste
trabalho musical aos textos em interpretação, canções, teatro musical, movimento e desenvolvimento de
noções rítmicas e de exploração do corpo no espaço outras disciplinas articulando conhecimentos para a
cultura artística do aluno. Partindo estas premissas, os objetivos da unidade curricular de canto são
coerentes com os conteúdos programáticos definidos para a mesma. Os objetivos da unidade curricular
ficarão tão claramente comprovados, quanto mais clara for também, a capacidade do aluno articular
conhecimentos nas várias valências que constituem o trabalho do estudante de teatro.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The UC Singing as a practice that is based on exploration work of sounds and rhythms, which produce and
exploit the identification of the various aspects that characterize the sounds: intensity (strong and weak),
height (bass and treble), timbre (production mode ), duration (long and short sounds). Thus relates to
music education by the auditory and vocal training. The importance of the implementation of this musical
work to the texts in interpretation, songs, musical theater, movement and development of rhythmic notions
and body exploration within other disciplines articulating knowledge to the artistic culture of the student.
Starting from these premises, the objectives of the corner of course are consistent with the syllabus set to
the same. The objectives of the course will be so clearly explained, the clearer is also the student's ability
to articulate knowledge in various assets that constitute the work of drama student.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo, Interrogativo/ Ativo e Demonstrativo fazem parte de toda uma atividade teórica e
prática que constitui as aulas de canto.
Trabalho direcionado para o grupo, mas em simultâneo muito individualizado e que deve atender às
necessidades reais de cada aluno.
A autonomia deve ser um objetivo a atingir.
As aulas serão gravadas, uma mais-valia para a avaliação individual de cada aluno.
Avaliação contínua e baseada em critérios qualitativos: empenhamento, progresso, utilização criativa dos
recursos, capacidade de trabalho em equipa e individual, assiduidade e pontualidade.
Exercícios práticos de aplicação dos conteúdos e exposição teórica dos mesmos.
Propostas para investigação e estudo em casa.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lecture method, Interrogative / Assets and Statement are part of a whole theoretical and practical activity
which is the singing lessons.
Work directed to the group, but in very individualized simultaneously and must meet the actual needs of
each student.
Autonomy should be a goal to be achieved.
Classes will be recorded, an asset for the individual assessment of each student.
Continuous assessment based on qualitative criteria: commitment, progress, creative use of resources,
ability to work in team and individual, attendance and punctuality.
Practical exercises of the content and application of theoretical exposition of the same.
Proposals for research and study at home.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A metodologia fundamental centra-se particularmente na prática de um trabalho de voz em contacto com o
corpo, prática, que é parte integrante da estrutura curricular do curso de teatro. No entanto não parece que
os estudantes desta área ultrapassem certas dificuldades em tomar consciência do seu potencial vocal,
que resulta de processos físicos e psíquicos que produzem a voz e que portanto, necessitam que os
músculos do corpo estejam livres para receber os sensíveis impulsos cerebrais que criam a fala. Para
cantar, isto será tão ou mais importante. A consciência do corpo pode ser o primeiro passo no trabalho a
ser feito sobre a voz. Num nível mais aprofundado, a mente e o corpo podem aprender a cooperar para
ativar e libertar impulsos internos e diluir inibições físicas, e podem desenvolver corpos sensíveis e
integrados (abordagem psicofísica), para treinarem a voz na união corpo /mente. Tenta-se que haja esse
trabalho desenvolvido em casa, mas para um aluno pouco experiente, não será muito frutífero pois este
não possui a capacidade de observar se executa bem ou mal os exercícios solicitados. Têm havido turmas
em que resulta melhor uma abordagem mais musical à disciplina, ainda que levar os alunos a conhecer a
própria voz através da sua musicalidade seja um dos grandes objetivos, por outro lado, há alunos que não
têm qualquer noção de técnica vocal e com os quais resulta melhor uma abordagem mais conceptual à
voz. Outros desenvolvem uma excelente capacidade de interpretar repertório cantado em coro, outros
mais individualmente. Alguns reagem muito bem a repertório contemporâneo, outros ao clássico. No ano
letivo anterior, fizemos uma apresentação pública com repertório de estilos e géneros distintos, que
pretendia colocar o grupo numa situação de performance, objetivo basilar para o estudante de teatro, mas
também para dar a conhecer o trabalho da disciplina e a aferição dos conhecimentos por parte dos alunos.
No meu entender é uma experiência a repetir no presente ano letivo, pois trouxe bons resultados.
Relativamente aos resultados obtidos pela avaliação contínua da unidade curricular, na minha perspetiva,
constato que a apreciação tem sido bastante satisfatória e que são poucos os alunos que não concluem. E
aqueles que não concluem são aqueles que efetivamente faltam e que desse modo, perdem a capacidade
de acompanhar o trabalho prático que se vai desenvolvendo, assim como a sustentação teórica do
mesmo.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The basic methodology focuses particularly on the practice of voice work in contact with the body
circulation, which is an integral part of the course of travel stage structure. However it does not seem that
the students of this area exceed certain difficulties become aware of their vocal potential, which results in
physical and psychological processes that produce the voice and therefore require that the muscles of the
body are free to receive the sensitive brain impulses create speech. To sing, this will be as or more
important. The body consciousness can be the first step in the work to be done on the voice. A deeper
level, the mind and the body can learn to cooperate to activate and release inner impulses and dilute
physical inhibitions, and can develop sensitive and integrated bodies (psychophysical approach), to train
the voice in union body / mind. Tries that experience this work at home, but for a less experienced student
will not be very fruitful because it does not have the ability to see whether good or bad performs the
required exercises. There have been groups that better results in a more musical approach to discipline,
even lead students to know their own voice through their musicality is one of the major objectives on the
other hand, there are students who have no notion of vocal technique and which best results a more
conceptual approach to the voice. Others develop a great ability to interpret repertoire sung in chorus,
other more individually. Some react very well to contemporary repertoire, others to classical. In the
previous school year, we made a public presentation with a repertoire of styles and different genres, which
intended to place the group in a performance situation, fundamental objective for the student theater, but
also to publicize the work of the discipline and the measurement of knowledge by the students. In my view
it is an experience to repeat in this school year, because it brought good results.
For results obtained by continuous evaluation of the course, in my perspective, I note that the assessment
has been quite satisfactory and that there are few students who do not complete. And those who do not
complete are those who actually missing and thus lose their ability to follow the practical work that is
developing, as well as the theoretical support of it.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ESCUDERO, M. Pilar (1987) “Educacion de la Voz” 1 e 2, Real Madrid Editores, Madrid
LINKLATER, Kristin (2006) “Freeing The Natural Voice”, Drama Publishers, London
NELSON, S. H., & BLADES-ZELLER, E. (2002). “Singing With Your Whole Self - The Feldenkrais Method and
Voice”. Lanham, Maryland and London: The Scarecrow Press, Inc.
DEER, Joe & DAL VERA, Rocco (2008). “Acting in Musical Theatre”, Routledge, NY

Mapa X - Estética
6.2.1.1. Unidade curricular:
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Estética
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Eduarda Dias Neves T 30 / OT 15
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Adquirir a capacidade de refletir sobre os múltiplos problemas e distintas poéticas que configuram a arte
contemporânea;
Saber pensar a interação entre teorias estéticas e práticas artísticas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquire the ability to reflect on the many problems and distinct poetic that shape contemporary art;
Know how to think about the interaction between aesthetic theories and artistic practices.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Filosofia, Estética e Arte.
1.1. A fundação da Estética como Disciplina: breve abordagem histórica.
1.2. Da Estética como doutrina filosófica à Estética Contemporânea. A emancipação da estética como
disciplina filosófica.
1.3. Âmbito e limites da Estética.
1.4. O estatuto da obra de arte na criação contemporânea: os “objectos ansiosos”.
1.5. As definições essencialistas e respectivas limitações face ao enunciado “Isto é arte”.
1.6. Arte sem estética versus estética sem arte (Thierry de Duve).
2.”Quando há arte?”. A teoria do funcionamento simbólico das obras de arte de Nelson Goodman.
2.1. Crítica às teorias normativas e essencialistas.
2.2. As obras de arte como símbolos. Símbolo e funcionamento no sistema.
2.3. Os sistemas de símbolos sintáctica e semanticamente densos.
2.4. A teoria de Nelson Goodman e a Arte Contemporânea.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Philosophy, Aesthetics and Art.
1.1. The foundation of aesthetics as a discipline: a brief historical approach.
1.2. Aesthetics in Contemporary Aesthetics as a philosophical doctrine. The emancipation of aesthetics as
a philosophical discipline.
1.3. Scope and limits of Aesthetics.
1.4. The status of the artwork in the contemporary setting: the "anxious objects".
1.5. Essentialist definitions and their limitations against the statement "This is art."
1.6. Art without aesthetics versus aesthetics without art (Thierry de Duve).
2. "When there is art?". The theory of symbolic functioning of artworks by Nelson Goodman.
2.1. Critique of normative and essentialist theories.
2.2. The works of art as symbols. Symbol and operating the system.
2.3. The system of syntactic and semantic symbols dense.
2.4. Nelson Goodman's theory and contemporary art.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Esta unidade curricular visa proporcionar ferramentas teóricas e conceptuais que permitam ao aluno
desenvolver uma análise dos problemas fundamentais que atravessam a Estética e a Arte
Contemporâneas. Neste âmbito, o programa articula-se em dois grandes blocos: (I) a Estética, desde a sua
afirmação e desenvolvimento enquanto disciplina filosófica até à sua aproximação, sobretudo a partir do
século XX,a outros campos do saber e às práticas artísticas do seu tempo. Pretende-se, desta forma, que o
estudante adquira capacidade de reflexão sobre os múltiplos problemas e distintas poéticas que
configuram a arte contemporânea e que saiba pensar a interacção entre teorias estéticas e práticas
artísticas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
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This subject aims to provide theoretical and conceptual tools that enable students to develop an analysis
of the fundamental problems that cross Aesthetics and Contemporary Art. In this context, the program is
divided into two major blocks: (i) aesthetics, since its affirmation and development as a philosophical
discipline to his approach, especially from the twentieth century, to other fields of knowledge and artistic
practices their time. It is intended, therefore, that the student acquires the ability to reflect on the many
problems and distinct poetic that shape contemporary art and think you know the interaction between
aesthetic theories and artistic practices.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Aulas expositivas;
- Projecção de diapositivos e visionamento de DVDs;
- Sessões programadas de orientação tutorial
.
- Um teste escrito a realizar no dia 22 de Janeiro de 2015 (65%);
- Comentário escrito sobre uma das conferências que decorrerão no dia 26 de Outubro no Auditório de
Serralves, no âmbito do projecto “Algumas razões para uma arte não demissionária”. Envio do comentário
através de email no dia 25 de Janeiro e entrega em papel com a respectiva apresentação oral, na aula do
dia 29 (20%).
- Assiduidade e participação nas aulas (15%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures;
- Slide Show and viewing DVDs;
- Scheduled Sessions Tutorial
.
- A written test to be held on January 22, 2015 (65%);
- Review written on one of the conferences that will be held on October 26 at the Auditorium de Serralves,
under the project "Some reasons for not resigning art." Your comment via email on 25 January and
delivered on paper with its oral presentation in class of 29 (20%).
- Attendance and participation in class (15%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A Unidade Curricular de Estética integra o tronco comum dos diversos cursos de licenciatura de 1.º ciclo
lecionados na ESAP, pelo que a metodologia adotada foi pensada de forma a tornar possível uma
produtiva adequação aos objetivos da sua formação. Deste modo, a metodologia de ensino adotada é de
caráter teórico de forma a permitir aos alunos o contacto com distintos quadros conceptuais e múltiplos
programas artísticos. Neste sentido, a reflexão e debate de textos fundamentais da disciplina, articulados
com a análise visual de diversas propostas artísticas contemporâneas, dentro ou fora da sala de aula,
permitem ao aluno desenvolver consciência reflexiva e competência crítica.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit of Aesthetic integrates common core of various degree courses taught in the 1st cycle
of ESAP, so the methodology was designed in order to become a productive appropriateness to the
objectives of its formation possible. Thus, the teaching methodology adopted is of theoretical nature in
order to allow students to contact with different conceptual frameworks and multiple arts programs. In this
sense, reflection and discussion of key texts of the discipline, articulated with the visual analysis of several
contemporary art proposals within or outside of the classroom, allow students to develop critical reflective
awareness and competence.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BADIOU, Alain – Petit Manuel d’inesthétique. Paris: Le Seuil, 1998.
DANTO, Arthur C. – La transfiguración del lugar común. Una filosofia del arte. Barcelona: Paidós, 2002.
DUVE, Thierry de – Kant after Duchamp. London: The Mit Press, 1998.
GOODMAN, Nelson – Langages de L`art. Nîmes: Éditions Jacqueline Chambon, 1990.
SCHAEFFER, Jean-Marie – Adieu à l`esthétique. Paris: PUF, 2000.

Mapa X - Dança
6.2.1.1. Unidade curricular:
Dança
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6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Isabel de Oliveira Barros - T 15/ PL 30
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Esta unidade curricular tem o seu foco na aprendizagem e tomada de consciência do Corpo. Adquirir
noção de limite, alinhamento e possibilidades de exploração não verbal. Em direção a uma plasticidade do
gesto e desenvolvimento do potencial individual. Aprender através da análise de objetos performativos de
universos distintos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit is focused on learning and awareness of the body. Purchase limit definition, alignment
and non-verbal exploration opportunities. Toward a plasticity of gesture and development of individual
potential. Learning through the analysis of performative objects of different universes.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Exercícios de aquecimento no centro.
Exercícios de coordenação, centro e diagonais. Sequências coreográficas. Técnicas de relaxamento e
respiração. Consciencialização corporal, do centro, dos apoios, do eixo, da cintura, da postura, do
equilíbrio dinâmico e estático. Estiramentos. Exercícios de olhar. Saltos e receção ao solo. Técnicas
quotidianas. Segmentação do gesto.
Relação do corpo com o espaço e com o tempo.
Teatro e Dança.
O lugar do corpo nas criações contemporâneas.
6.2.1.5. Syllabus:
Warm-up exercises in the center.
Coordination exercises, center and diagonal. Choreographic sequences. Relaxation and breathing
techniques. Body awareness, the center of support, shaft, waist, posture, dynamic and static balance.
Stretches. Exercises to look. Receiving the heels and ground. Daily techniques. Gesture segmentation.
Body relationship to space and in time.
Theatre and Dance.
The place of the body in contemporary creations.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A abordagem integrada e progressiva do programa permitirá o desenvolvimento dos conhecimentos e as
competências previstas nos objetivos, garantindo-se a coerência entre os conteúdos programáticos.
Assim os conteúdos serão cumpridos ao longo da UC e permitirão o conhecimento e a articulação dos
conceitos relativos ao projeto final. Ainda será demonstrada a importância dos projetos para o
desenvolvimento criativo pessoal e interpessoal e a respetiva comunicação com a audiência. as
metodologia e dispositivos devem revelar-se adequados para o sucesso comunicacional da performance.
Todos os objetivos dos conteúdos programáticos refletem-se no projeto prático. Ao longo da exposição
dos conteúdos, referências, elementos e métodos necessários à elaboração e avaliação de um projeto
final , conducentes a uma capacidade projetiva e de sucesso comunicativo no contexto performativo .

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The integrated and progressive approach of the program will enable the development of knowledge and
skills set out in the objectives, ensuring consistency between the syllabus. So the contents will be
implemented over the PA and allow knowledge and articulation of concepts related to the final design. Will
still be shown the importance of projects for personal and interpersonal creative development and the
respective communication with the audience. the methodology and devices should prove to be suitable for
the communication success of the performance. All objectives of the syllabus are reflected in the practical
design. Throughout the description of contents, references, elements and methods for the preparation and
evaluation of a final project, leading to a projective capacity and communicative success in the
performance context.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Aulas de técnicas corporais, treino e qualidades do movimento. Forte apoio no trabalho base da dança
contemporânea. Aulas de técnicas expressivas e criativas, utilização da criação e improvisação. Aulas de
contacto. Sessões de vídeo e análise de espetáculos.
A avaliação é contínua.
Sempre que estejam previstas aulas abertas ou apresentações públicas os alunos devem estar presentes.
O projeto final tem carácter obrigatório.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes of body techniques, training and movement qualities. Strong support base in the work of
contemporary dance. Classes of expressive and creative techniques, use of creation and improvisation.
Contact classes. Video sessions and analysis shows.
Assessment is continuous.
Whenever students open classes or public presentations are provided must be present.
The final design is required
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
O desenvolvimento das aulas decorrerá harmonizado às metodologias de ensino com os objetivos
fundamentais da UC.
Esta será uma UC de aplicação, onde os alunos aprenderão não só o porquê, mas também como executar,
avaliar e decidir.
O fornecimento de informação teórica e científica e os conhecimentos técnicos previstos nos objetivos
serão desenvolvido no início de cada tema a abordar, nas aulas práticas.
Nas aulas práticas, pretender-se-á desenvolver as competências dos alunos e sensibilizá-los para a
importância dos temas abordados no contexto real atual, contribuindo-se para um melhor enquadramento
e também maior facilidade na perceção dos objetivos que se pretendem alcançar.
Dado o carácter eminentemente prático das matérias a versar, serão apresentados e propostos vários
exercícios e também o recurso ao arquivo videográficos e o seu visionamento e critica.
Os alunos aprenderão fazendo, refletindo e tomando decisões sobre os problemas e alternativas
propostas, melhorando as suas competências nos temas em análise.
Tentar-se-á estimular um processo de diálogo em que todos participem, através da sua própria experiência
e saber. Assim, partilhar-se-á conhecimento, dúvidas e questões, de modo a beneficiar a aprendizagem
dos alunos e a provocar maior motivação dos mesmos. Procurar-se-á, essencialmente, garantir o
desenvolvimento das capacidades de “aplicar em contextos diferentes” os conhecimentos adquiridos, sob
influência de diferentes fatores e variáveis. O trabalho prático de grupo exigido aos alunos terá um
importante contributo para a realização dos objetivos definidos para a UC, proporcionando a compreensão
e a aplicação das temáticas em estudo. Aquele permitirá identificar os diferentes recursos e componentes
de um projeto, as suas formas de comunicação, bem como utilizar de forma geral e integrada os conceitos
e metodologias abordados ao longo desta unidade curricular. A realização do trabalho prático terá ainda
as vantagens de partilha de conhecimentos entre os elementos do grupo, procura de informação externa e,
portanto, contacto com a realidade. A sua posterior apresentação pública e defesa contribuirão de modo
decisivo para o reforço da capacidade de análise que se considera essencial para a consecução dos
objetivos da UC.
A avaliação dos alunos servirá para a aferição da eficácia das metodologias de ensino desenvolvidas na
observância dos objetivos da UC.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The development of the classes take place harmonized to teaching methodologies with the fundamental
objectives of this UC.
This is an application of UC, where students will learn not only why, but also how to run, evaluate and
decide.
Providing theoretical and scientific information and expertise set out in objectives will be developed at the
beginning of each topic to address, in practical classes.
In practical classes, will be want to develop the skills of students and make them aware of the importance
of the issues addressed in the real current context, contributing to a better environment and also ease the
perception of the goals to be achieved.
Given the eminently practical nature of the material to traverse, will be presented and proposed several
years and also the use of videographic and file your viewing and critique.
Students learn by doing, reflecting and making decisions about the issues and proposed alternatives,
improving their skills in the subjects under discussion.
It will try to stimulate a dialogue in which all participate, through their own experience and knowledge. So
share will be knowledge, doubts and questions, in order to benefit student learning and to cause greater
motivation thereof. Search will be essentially ensure capacity building of "apply in different contexts" the
knowledge acquired under the influence of different factors and variables. The practical work required
group students will have an important contribution to achieving the objectives defined for UC, providing
understanding and application of the subject under study. That will identify the different features and
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components of a project, its forms of communication and use of general and integrated manner the
concepts and methodologies outlined throughout this course. The completion of the practical work will still
have the benefits of knowledge sharing between the group members, looking for external information and
thus contact with reality. Its subsequent public presentation and defense will contribute decisively to
strengthening analytical capacity that is considered essential for achieving the PA objectives.
The evaluation of students will serve to measure the effectiveness of teaching methods developed in
compliance with the UC objectives.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Alain Odette, Le corps en jeu, Crns, ed.1993
Goldberg Rosalee, Performance art., World of Art series, ed.1988
Pinok et Msyho, expression corporelle- movement de pensée, 1974
Rouquet Odile, La tête aux pieds, esquisses, 1991

Mapa X - Encenação
6.2.1.1. Unidade curricular:
Encenação
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Roberto Manuel Enrique Merino Mercado - TP 75
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Reconhece que a encenação teatral é um processo polissémico que responde a um complexo sistema de
integração de elementos conducentes a fixação de estruturas interna e externas proveniente dos
elementos literários dados pelo texto teatral como ponto de partida para a sua trasladação a cena.
Analisa os códigos como sistema para integrar a música, as artes plásticas (cenografia, espaço cénico),
etc
Explora as potencialidades totais dos elementos entregues pela obra literária, o seu autor, a sua época e
os movimentos nos quais a obra se insere
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Recognizes that the theatrical performance is a polysemous process that responds to a complex system
integrating elements leading to mounting internal and external structures of literary elements data from the
theatrical text as a starting point for their repatriation scene.
Analyzes the code as a system to integrate the music, the visual arts (scenery, scenic space), etc.
Explores the full potential of the elements delivered by the literary work, the author, his time and
movements in which the work is included
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Referencias à evolução do espaço cénico através do tempo
O ENCENADOR COMO MEIO ENTRE O TEXTO, OS ACTORES E O PÚBLICO.
O TEXTO TEATRAL E AS SUAS CARACTERISTICAS
O QUE O TEXTO NOS DÁ E AQUILO QUE NOS APOSTAMOS NO TEXTO
OS ENSAIOS DE LEITURA
A MARCAÇÃO CENICA
SOM ILUMINAÇÃO CENARIOS FIGURINOS ADEREÇOS E OUTROS ELEMENTOS QUE INTEGRAM O
ESPECTÀCULO FINAL
OS ENSAIOS FINAIS
A SIMULAÇÃO DE UMA ENCENAÇÃO/ PROJECTO *
A CRÍTICA FINAL
PROJECTO
6.2.1.5. Syllabus:
References to the evolution of the scenic space through the time
THE PLAY DIRECTOR ; AS A MEANS BETWEEN THE TEXT, ACTORS AND THE PUBLIC.
THEATRICAL TEXT AND ITS FEATURES
WHAT GIVES YOU THE TEXT AND WHAT WE BET INTO THE TEXT
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TESTS OF READING
The stage direction
SOUND LIGHTING SCENARIOS , PROPERTIES , COSTUMES AND OTHER ELEMENTS THAT FORM PART
OF THE SHOW FINAL
FINAL TESTS
SIMULATION OF A SCENARIO / PROJECT
A FINAL REVIEW
PUBLIC PROJECT
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os conteúdos programáticos oferecidos procuram construir um panorama global, alargado sobre as
principais questões envolvidas na teoria e prática do complexo processo da encenação e dos seus diverso
aspetos de metalinguagem expressivos de modo a ativa-lo no domínio específico da montagem e
colocação em cena (mise en scène) .
Através da articulação entre a teoria e a prática, e os exercícios realizados (todos eles a partir de textos de
reconhecido valor dramatúrgico)) estimula-se a capacidade dos estudantes para refletirem sobre as suas
potencialidades no trabalho artístico desenvolvido utilizando fundamentalmente como instrumento
privilegiado de intervenção e criação a obra literária adotada ,proporcionando também aos alunos um
espaço pratico para a análise e crítica sobre os seus processos de criação, com o sentido de aprofundar
os seus conhecimentos artísticos e a sensibilidade estética para posterior aplicação no campo
profissional.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus offered global seek to build a broad overview on the main issues involved in the theory and
practice of the complex process of staging and its diverse aspects of expressive metalanguage in order to
activate it in the specific field of erection and commissioning scene (mise en scène).
By linking theory and practice, and exercises (all of them from texts of recognized value dramaturgical))
stimulates the ability of students to reflect on their potential in the artistic work using mainly as a
privileged instrument intervention and creating a literary work adopted also providing students a practical
space for analysis and criticism about their creative processes, in order to further their artistic skills and
aesthetic sensitivity to subsequent application in the professional field.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico práticas de análises de textos e imagens (visionamento de videogramas de encenações das
diferentes peças analisadas, que abordam os diferentes tempos da historia do espetáculo e da encenação)
Debates de temas preparados pelos alunos.
Debate sobre perguntas colocadas pelos alunos sobre a dificuldade de encenação de alguns textos.
Avaliação contínua, que incidirá fundamentalmente no acompanhamento do projeto final, no qual o aluno
deverá aplicar todos os conceitos dados nas aulas e abordados nos diferentes textos analisados.
Discussão e apresentação final pública dos projetos.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes practical analysis of texts and images (viewing video recordings of performances from
different parts analyzed, addressing the different times in the history of the show and the staging)
Discussions of issues prepared by the students.
Discussion on questions from the students about the difficulty of staging some texts.
Continuous evaluation, which will focus primarily on monitoring of the final project, in which students
must apply all the concepts presented in class and discussed the different texts analyzed.
Discussion and final public presentation of projects.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Nesta unidade curricular (UC), procura-se encontrar um equilíbrio epistemológico entre a necessária
aquisição de conhecimentos teóricos e a também necessária prática, materializada na discussão crítica
quer com o professor, quer com os demais alunos, estimulando a criatividade e o pensamento crítico por
parte dos estudantes.
A articulação destas duas vertentes de formação – experimental e teórica – constitui o objecto-chave da
formação do estudante no domínio da interpretação e criação teatral , e terá de ser capaz de compreender
as suas potencialidades e capacidades de evoluir no campo da investigação cénica. Importante é também
que o aluno dotados destas ferramentas iniciáticas nesta primeira unidade curricula aprenda a trabalhar
em grupo e submeta o seu trabalho à observação e crítica dos outros, estimulando cada vez mais uma
formação plena de comportamentos éticos a praticar dentro e fora do palco
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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In this subject , (UC) we seek to find a balance between the necessary epistemological acquisition of
theoretical knowledge and also the necessary practice, embodied in critical discussion with either the
teacher or with other students, encouraging creativity and critical thinking by students .
The articulation of these two aspects of training - experimental and theoretical - is the key object of the
educational experience in the field of interpretation and theatrical creation, and must be able to understand
their potential and ability to evolve in the scenic area of research. Also important is that the student gifted
these initiatory tools in this first unit curricula learn to work in a group and submit your work to
observation and criticism of others, encouraging an increasingly full training to practice ethical behavior
on and off the stage
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BARTON, Robert (1988) – Acting on Stage and off, Chicago
BROOK, Peter (1977) – L´espace vide écrits sur le theátre. Paris
BROOK, Peter ( 1993) - O Diabo é o Aborrecimento - Edições Asa - ISBN: 9789724111964
MOUSSINAC, Léon (s/d) — História do Teatro. Lisboa: Bertrand.
STANISLAVSKY, Constantin (1979) – A preparação do actor Lisboa Arcádia
STRASBERG, Lee (1979) —Le Travail à l´actor Studio, Gallimard, Paris

Mapa X - Teatro de Formas Animadas
6.2.1.1. Unidade curricular:
Teatro de Formas Animadas
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Marcelo Gilaberte Redondo - T 15/ PL 45
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Teoricamente, os alunos deverão ser capazes de definir o objeto da disciplina, assim como os elementos
fundamentais sobre a história e evolução do Teatro de Formas Animadas (TFA), reconhecendo as
diferentes técnicas utilizadas nesta forma de expressão teatral.
Do ponto de vista prático, a disciplina deverá fornecer aos alunos os recursos elementares para o trabalho
teatral com as Formas Animadas, ou seja, com as marionetas, as máscaras, o teatro de sombras, etc. Este
desenvolvimento de aptidões será conduzido pelo reconhecimento e treino sistemático de princípios
básicos de manipulação, ou seja, na utilização correta e expressiva das Formas Animadas, e também
através dos exercícios de interpretação, formulados para favorecer a veiculação de ideias e sentimentos
através desta área específica do teatro.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Theoretically, students should be able to define the subject of discipline, and the fundamental elements of
the history and evolution of the Animated Forms Theatre, recognizing the different techniques used in this
form of theatrical expression.
From a practical point of view, the course will provide students with the basic resources for theater work
with Animated shapes, ie with the puppets, masks, the shadow theater, etc. This skills development will be
driven by the recognition and systematic training of basic principles of manipulation, ie, the correct and
expressive use of Animated Shapes, and also through the interpretation exercises, formulated to favor the
transmission of ideas and feelings through this specific area the theater.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
COMPONENTE TEÓRICA:
Módulo Teórico I – O ritual animista e os primórdios do TFA
Módulo teórico II – Evolução histórico-artística do Teatro de Formas Animadas
Módulo teórico III – O Teatro de Formas Animadas contemporâneo
COMPONENTE PRÁTICA:
Módulo prático I – Observação e análise do movimento expressivo: O Corpo Recriado
Módulo prático II – Abordagem de Técnicas Formais no TFA
Modulo prático III – Experiências de dramaturgia/encenação/interpretação no TFA
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6.2.1.5. Syllabus:
THEORETICAL COMPONENT:
Theoretical Module I - The animist ritual and the early days of TFA
Theoretical module II - historical and artistic evolution of the Animated Forms Theatre
Theoretical Module III - Forms of Contemporary Theatre Animated
PRACTICE COMPONENT:
Practical Module I - Observation and analysis of expressive movement: The Body recreated
Practical Module II - Formal Technical Approach in TFA
Practical Module III - dramaturgy Experiences / staging / interpretation in TFA
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os alunos deverão ser capazes de definir o objecto da disciplina, assim como os elementos fundamentais
sobre a história e evolução do T. de F. A., reconhecendo as diferentes técnicas utilizadas nesta forma de
expressão teatral.Os conteúdos programáticos oferecidos através da metodologia utilizada procuram
fornecer aos alunos os recursos elementares para o trabalho teatral com as Formas Animadas, ou seja,
com as marionetas, as máscaras, o teatro de sombras, etc. Este desenvolvimento de aptidões será
conduzido pelo reconhecimento inicial dos elementos técnico-artísticos e, logo, pelo treino sistemático de
princípios básicos da manipulação, ou seja, a utilização cénica correta e expressiva das Formas
Animadas. Estas capacidades elementares serão igualmente exploradas através da realização de
exercícios de interpretação, formulados para favorecer a veiculação de valores estéticos, ideológicos e
dramatúrgicos, sempre utilizando como linguagem o vocabulário desta área específica do teatro.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Theoretically, students should be able to define the subject of discipline, and the fundamental elements of
the history and evolution of the Animated Forms Theatre, recognizing the different techniques used in this
form of theatrical expression.
The syllabus offered by the methodology seek to provide the basic resources students for theater work
with Animated shapes, ie with the puppets, masks, the shadow theater, etc.
This skills development will be driven by the initial recognition of the technical and artistic elements and
thus the systematic training of basic principles of manipulation, ie, the correct and expressive use of
scenic Animated Shapes. These basic skills will also be explored by performing interpretation exercises,
formulated to encourage the placement of aesthetic, ideological and dramaturgical values, always using
language as the vocabulary of this particular theater área.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Teoria – história e evolução do T F ,visionamento de material audiovisual de espectáculos e
documentários, análise e debate crítico baseado nos exercícios práticos e na documentação escrita,
fornecida.
Prática – realização de exercícios de manipulação e interpretação (que incluem o trabalho final),
abordagem de diferentes materiais; reconhecimento e experimentação das técnicas tradicionais do TFA
A activa e contínua do aluno nas aulas,ponderando:
1.OC - Ficha individual de Observação Contínua do professor (inclui o resultado de testes).
2.AA - Ficha de Auto-avaliação qualitativa e quantitativa.
3. TP - Nota de trabalhos práticos, apresentados ao longo da UC.
Peso dos critérios acima referidos:
Observação Contínua (OC) –50% da nota final
Trabalhos Práticos (TP) e Auto-avaliação (AA) – valem, juntos, 50% da nota final
Assim sendo, o cálculo faz-se com a fórmula: OC + (TP + AA) = NOTA FINAL
2
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theory - history and evolution of TFA, viewing audiovisual shows and documentaries, analysis and critical
debate based on practical exercises and written documentation supplied.
Practice - performing manipulation exercises and interpretation (including the final work), of different
materials approach; recognition and experimentation of the traditional techniques of TFA
The active and continuous student in class, pondering:
1c - Individual file of Note Teacher Continuous (includes test results).
2.AA - Self-assessment qualitative and quantitative data sheet.
3. TP - Note of practical work, presented throughout the UC.
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Weight of the above criteria:
Note Continuous (OC) 50% of the final grade
Practical Work (PT) and Self-Assessment (AA) - worth together 50% of the final grade
Therefore, the calculation is done using the formula: OC + (TP + AA) = FINAL NOTE
2
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Nesta unidade curricular, os aspectos metodológicos procuram estabelecer uma relação direta com a
persecução dos resultados de aprendizagem. Neste sentido, a disciplina orienta-se em duas vertentes:
Teoria – aulas expositivas sobre história e evolução do Teatro de Formas Animadas, com o visionamento
de material diverso: acompanhamento audiovisual de espetáculos, documentários especializados, vistas a
museus e outros espaços e eventos relacionados com o objeto de estudo, para além da demonstração ao
vivo das técnicas teatrais por parte do professor. Esta aulas deverão apresentar as referências
necessárias para a compreensão e domínio dos principais elementos intervenientes na área das formas
animadas. O método de trabalho tem como objetivo estimular a análise dos exemplos apresentados, com a
realização de debates críticos, exposição de dúvidas e troca de experiências por parte de todos os
intervenientes. Finalmente, a componente teórica estará sempre em sintonia com os exercícios práticos
realizados pelos alunos, contando igualmente com documentação escrita, em apostilas de apoio, que
serão fornecidas pelo professor ao longo das aulas.
Prática – Ao longo da unidade serão propostos diversos exercícios técnicos de manipulação e
interpretação, individuais e coletivos, que deverão instruir e conduzir os alunos para a realização de um
trabalho final da disciplina, eminentemente prático e autossuficiente. Estes exercícios farão uma
abordagem cumulativa e alargada de diferentes vertentes das Formas Animadas, com o reconhecimento e
experimentação de algumas das linhas tradicionais de atuação nesta área, assim como das vertentes mais
contemporâneas, que tem por base a introdução de novas ferramentas tecnológicas e procedimentos
condizentes valores e indagações dramatúrgicas do nosso tempo.
A avaliação deste trabalho, individual e coletiva, continua e também pontual, sera realizada a partir dos
seguintes critérios objetivos:
AREA COMPORTAMENTO

Motivação para o saber Realização espontânea de tarefas
Concentração durante as tarefas
Exposição de dúvidas e dificuldades
Espírito de iniciativa

Aprendizagem/
Conhecimentos Retenção da informação
Aplicação prática da teoria aprendida
Aquisição, aperfeiçoamento e utilização das técnicas
Aumento de ritmo na execução
Qualidade progressiva na execução
Cumprimento das normas de segurança

Atitudes de relação Relações cordiais com os colegas
Respeito pelo formador
Organização e zelo no trabalho
Pontualidade
Assiduidade

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In this course, the methodological aspects seek to establish a direct relationship with the pursuit of
learning outcomes. In this sense, discipline is guided into two parts:
Theory - lectures on the history and evolution of the Animated Forms Theatre, with the viewing of various
materials: audiovisual monitoring shows, specialized documentaries, views to museums or other places
and events related to the object of study, in addition to the live demonstration of theatrical techniques from
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the teacher. This class should provide the necessary references for the understanding and mastery of the
main elements involved in the field of animated forms. The working method aims to encourage the analysis
of the examples, with the completion of critical debates, questions of exposure and exchange of
experience on the part of all stakeholders. Finally, the theoretical component will always be in tune with the
practical exercises done by students, also relying on written documentation in support of handouts that
will be provided by the teacher during the lessons.
Practice - Throughout the unit will be proposed various technical exercises manipulation and
interpretation, individual and collective, which should instruct and lead students to carry out a final work of
the course, eminently practical and self-sufficient. These exercises will make a cumulative approach and
extended different aspects of Animated Shapes, with the recognition and testing of some of the traditional
lines of action in this area, as well as the more contemporary lines, which is based on the introduction of
new technological tools and consistent procedures values and dramaturgical questions of our time.
The assessment of this work, individual and collective, and also continues punctual, will be held from the
following objective criteria:
BEHAVIOUR AREA
Motivation to learn spontaneous realization of tasks
Concentration during tasks
Doubts and difficulties of exposure
Self-help

learning /
Knowledge Retention of information
Practical application of the theory learned
Acquisition, improvement and use of technical
Rate of increase in the execution
Progressive quality in the execution
Compliance with safety standards
Attitudes relationship cordial relations with colleagues
Respect for the trainer
Organization and zeal at work
punctuality
assiduity
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Amaral, Ana Maria – “Teatro de Formas Animadas”. EUSP-Brasil 1991
Artiles, Freddy – “Títeres: história, teoria y tradición”
Editora Titiriteiros - Espanha – 1998
Aslan, Odette et Bablet, Denis (organization) – “Le Masque – du rite au thèâtre”
Édition du Centre National de la Recherche Scientifique - França 1988
Badiou, Maryse – “Lòmbra i la Marioneta o les figures dels Déus” Monografies de Teatre – 28
Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona - Espanha 1988
Baird, Bil – “The Arte of the Puppet”
Macmillan Company - EUA – 1965
Baixas, Joan (organizació) – “Escenes del’imaginari” (Festival de teatre visual i de titelles)
Institut del Teatre – Dipució de Barcelona – Espanha 1998.
Berthold, Margot – “História Mundial do Teatro”
Editora Perspectiva – São Paulo – Brasil 2003
Byron, Michael – “The Puppet Theatre in Antiquity”
DaSilva Puppet Books – Inglaterra 1996
Encyclopédie mondiale des arts de la marionnette
Coordenação: UNIMA

Mapa X - Produção
6.2.1.1. Unidade curricular:
Produção
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luisa Isabel da Costa Pinto - TP 45
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6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Aquisição de conhecimentos, metodologias e ferramentas fundamentais para a criação e implementação
de um projecto teatral.
Construção e expressão de um corpo teórico técnico e prático da produção.
Implementação e execução de um projecto teatral em contexto profissional
Relação entre a Produção e a área artística; as funções do Produtor, direcção de produção, produção
executiva e administração
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquisition of knowledge, methodologies and key tools for the creation and implementation of a theater
project.
Construction and expression of a theoretical body of technical and practical production.
Implementation and execution of a theater project in a professional context
Relationship between production and the artistic area; the roles of Producer, production management,
production and executive management.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Teoria e organograma das estruturas teatrais.Funções no Teatro.Planeamento, diagrama de atividades,
meios de produção.Modelos de gestão; meios e equipamentos /Legislação/Contratos/Direitos de autor e
conexos, patrocinadores, aluguer e/ou cedências de equipamentos. Texto/projeto /Proposta / equipa
técnica e artística; funções e relação com a produção.Fontes de financiamento/ Gestão e previsão
orçamental/viabilidade/ Leis de incentivo estatal, autárquico e privado, patrocínios; candidaturas e
orçamento, legislação e contratação pública. Apresentação da proposta, divulgação e promoção.
Calendarização e mapas de ensaios / Cenografia, figurinos, adereços, caracterização, iluminação,
som. /MKT, preparação e funcionamento de espaços de ensaio, acompanhamento dos trabalhos de criação
artística, montagem e organização / a relação com o teatro e com os públicos. Digressões relação os seus
produtores, organização na deslocação, fecho de contas, relatórios, dossier de imprensa/arquivo
6.2.1.5. Syllabus:
Theory and organization chart of the structures in teatrais.Funções Teatro.Planeamento, activity diagram,
produção.Modelos media management; means and equipment / Law / Contracts / Copyrights and related
rights, sponsors, rental and / or transfers of equipment. Text / project / proposal / technical and artistic
team; functions and relationship to produção.Fontes funding / budget management and forecasting /
viability / Laws state, municipal and private incentives, sponsorships; application and budget, legislation
and public procurement. Bid submission, dissemination and promotion. Timetables and maps of essays /
scenography, costumes, props, characterization, lighting, sound. / MKT, preparation and operation of
rehearsal spaces, monitoring of the work of artistic creation, assembly and organization / relationship with
the theater and the public. Digressions regarding their producers, in moving organization, closing of
accounts, reports, press clippings / file.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A Unidade Curricular de Produção, aborda modelos de gestão cultural em estruturas nacionais municipais
e independentes, com o objetivo de adquirir conhecimentos, metodologias e ferramentas fundamentais
para a criação e implementação de um projeto artístico, analisando a relação entre a Produção e área
artística e respetivas funções.
Assim pretende-se estudar fontes de financiamento e candidaturas, analisar direitos de autor e direitos
conexos, Teoria e organograma organizacional de estruturas teatrais e as funções no teatro. Pretende-se,
desta forma, que o estudante adquira capacidade de reflexão sobre os vários problemas com que se
deparam para produzir determinado espetáculo. Da escolha do de texto/projeto/proposta, à definição da
equipa artística e técnica e às funções de cada um assim como toda a logística necessária para a
concretização do objeto artístico quer em regime de acolhimento, em co- produção ou em criação própria.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The curricular unit of Production Course, addresses cultural management models in national municipal
and independent structures, in order to acquire knowledge, methodologies and basic tools for the creation
and implementation of an art project, analyzing the relationship between production and artistic area and
respective functions.
So we intend to study funding sources and applications, analyze copyright and related rights, theory and
organizational chart of theatrical structures and functions in the theater. It is intended, therefore, that the

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=335877a6-497d-dc0f-5179... 2018-07-11

ACEF/1415/23457 — Guião para a auto-avaliação corrigido

Página 83 de 116

student acquires capacity for reflection about the various problems faced to produce a particular show.
The choice of text / project / proposal, the definition of the artistic and technical and functions of each as
well as all the necessary logistics for the realization of the artistic object either in the host system, in coproduction or creation itself.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação de trabalhos teóricos e/ou teórico-práticos. Elaboração de 2 “Caderno de Produção” em
regime de acolhimento e em produção própria., elaborados ao longo do semestre, serão constituído pelos
conteúdos programáticos adaptados ás especificidade de cada projeto individual
Avaliação contínua.
Feita através da avaliação dos Cadernos de Produção, de exercícios teóricos e práticos, da assiduidade e
participação ativa nas aulas.
Cadernos produção (60% /Apresentação trabalhos – 25% Assiduidade/participação nas aulas (15%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentation of theoretical and / or theoretical and practical work. Preparation of 2 "Pad Production" under
the host and own production., Developed during the semester, will be composed of the syllabus suited ace
specificity of each individual project
Continuous assessment.
Made by evaluating the Notebooks Production of theoretical and practical exercises, the attendance and
active participation in class.
Notebooks production (60% / Presentation jobs - 25% Attendance / class participation (15%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Pretende-se na Unidade Curricular de Produção que o aluno atinja as seguintes competências: saber
elaborar cadernos de produção para apresentação dos espetáculos, reconhecer todas as etapas nas
necessidades da produção em regime de acolhimento, coprodução e produção própria. Neste sentido as
aulas são explicativas, com recurso frequente à projeção de imagens (PowerPoint, vídeo) sobre as
produções de espetáculos em cena no momento. Nas aulas de orientação são acompanhados os trabalhos
individuais, havendo também lugar ao esclarecimento de dúvidas relacionadas com os conteúdos do
programa, nomeadamente como preparação para caderno de produção.
A avaliação é periódica e consta de 2 trabalhos; Elaboração de 2 cadernos de produção em regime de
acolhimento e em produção própria. O primeiro em grupo e o segundo individual que constam do
Programa da UC (60%), Apresentação dos trabalhos (25%) e Assiduidade e participação nas aulas (15%) A
classificação final será a média ponderada das classificações obtidas nos momentos de avaliação
previstos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
It is intended in the curricular unit of Production a student reaches the following skills: knowing elaborate
production of notebooks for the presentation of shows, recognize all the steps on the needs of the
production host system, co-production and production itself. In this sense the lessons are explanatory,
with frequent use of projection images (PowerPoint, video) on the performances of productions on the
scene right now. In orientation classes the individual activities are monitored, and there are way to clarify
any questions regarding the program content, in particular in preparation for production of documents.
The assessment is periodic and consists of two works; Preparation of 2 production notebooks in the host
system and own production. The first group and the second individual listed in the UC program (60%),
Presentation of the work (25%) and attendance and class participation (15%) The final classification is the
weighted average of the marks obtained in the evaluation moments provided.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
MENEAR Pauline; HAWKINS Terry - Stage management and theatre administration Oxford: Phaidon
Theatre Manual, 2003
CABRAL, Carlos – Manual de técnicas de palco. Lisboa, Inatel, 2004(*)
PÉREZ MARTÍN, Miguel Ángel — Gestión de proyectos escénicos. Ciudad Real, Ñaque Editora, 2002.
MUYLAERT, Roberto – Marketing Cultural. Comunicação dirigida. Brasil, Editora Globo, s/d
REIS, Luciano – Teatro, do conceito á montagem teatral. Setecaminhos, 2005 (*)
BENHAMOU, Françoise. L’économie de la culture. Paris: La Découverte, 2003.
PAVIS, Patrice - Dicionário de Teatro, Brasil Perspectiva, 1999-ISBN: 9788527302050

Mapa X - Caracterização - Opção
6.2.1.1. Unidade curricular:
Caracterização - Opção
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6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Helena Isabel Carneiro Guerreiro - TP30
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Reconhecer e dominar o uso dos diversos materiais utilizados na caraterização;
Elaborar ficha e esboços para diferentes personagens;
Concretizar diferentes maquilhagens, usando uma metodologia de concretização em aula.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Recognize and master the use of various materials used in the characterization;
Develop record and sketches for different characters;
Realising different make-up, using an embodiment of methodology in class.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A caraterização e o ator;
Anatomia facial;
Princípios de luz e sombra aplicados à caraterização;
Os diferentes materiais e técnicas utilizadas na caraterização;
Concretização de diferentes maquilhagens e efeitos especiais para teatro.
6.2.1.5. Syllabus:
The characterization and the actor;
Facial anatomy;
Principles of light and shade applied to characterization;
Different materials and techniques used in characterization;
Realization of different make-up and special effects for theater.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão organizados para que sejam cumpridos os objectivos gerais e
específicos da unidade curricular.
Esses objectivos assentam nos conhecimentos teóricos e práticos que se prendem com a especificidade
da caracterização e efeitos especiais, adaptados ao desenvolvimento da personagem e à prática teatral.
O estudo teórico da estrutura óssea, da luz e sombra, da teoria da cor, dos materiais técnicos para efeitos
especiais, entre outros, é complementado com exercícios práticos feitos pelos alunos, acompanhados e
corrigidos em aula, que são registados fotograficamente e que resultarão num portefólio individual, no
final do semestre.
Como suporte a cada aula, há uma bibliografia específica, que é disponibilizada aos alunos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents are organized so that the general and specific objectives of the course are met.
These objectives are based on the theoretical and practical knowledge pertaining to the specificity of
characterization and special effects, adapted to the development of character and theatrical practice.
The theoretical study of bone structure, light and shade, of color theory, technical materials for special
effects, among others, is complemented with practical exercises done by the students, monitored and
corrected in class, which are recorded photographically and that will result in a individual portfolio at the
end of the semester.
In support of each class, there is a specific bibliography, which is available to students.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação de dispositivos multimédia e livros técnicos.
Execução de exercícios em aula.
Pesquisa orientada.
Avaliação continua
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Presentation of multimedia devices and technical books.
Implementation of in-class exercises.
Oriented research.
Contínuos evaluation
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os resultados da aprendizagem na unidade curricular têm sido extremamente positivos.
A introdução dos conteúdos teóricos, com exemplos de imagens e bibliografia específica, resultam na fácil
compreensão e reflexão sobre os mesmos, por parte dos alunos.
A execução demonstrativa feita pelo do professor, em aula, permite a assimilação dos conteúdos, e a
perceção dos passos inerentes à concretização dos exercícios propostos.
Os exercícios práticos realizados pelos alunos dotam-nos das competências gerais e específicas
propostas pela unidade curricular, e criam o suporte necessário à compreensão e execução técnica dos
conteúdos programáticos, resultando numa aprendizagem efectiva.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The learning outcomes for the course have been extremely positive.
The introduction of the theoretical concepts with examples of images and specific bibliography, result in
easy to understand and reflect on them, by the students.
The demo implementation made by the teacher in class, allows the assimilation of content and the
perception of the steps involved in the implementation of the proposed exercises.
Practical exercises performed by students endow us of general and specific competences proposed by the
course, and create the necessary support to the understanding and technical implementation of the
syllabus, resulting in effective learning.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
HOLT, Michael. Costume and Make-Up. New York: Ed. Phaidon, 1993
BAKER, Patsy. Wigs & Make-Up for Theatre, Television and Film
SOLMER, Antonino. Manual de Teatro. Lisboa: Ed. Temas e Debates, 2005
KEHOE, Vincent J. R. Special Make-Up Effects.

Mapa X - Cenografia
6.2.1.1. Unidade curricular:
Cenografia
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Helder de Castro Alves e Sousa Lucena - TP 15/PL 45
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Conhecer os diferentes contextos históricos em que a cenografia se desenvolveu.
Observar e analisar objectos produzidos nos domínios da Cenografia, inclusivé os produzidos em
ambiente lectivo, com vista à consolidação de uma consciência crítica.
Ser capaz de desenvolver, de forma consistente, um discurso artístico na área da cenografia
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Knowing the different historical contexts in which the scenography developed.
Observe and analyze objects produced in the fields of scenography and including those produced in the
academic environment, with a view to consolidating a critical awareness.
Being able to develop, consistently, an artistic discourse in the field of scenography
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.– Breve história da cenografia e as suas relações com o espaço teatral, com o texto e com o público.
Abordagem aos diferentes tipos de espaços cénicos na actualidade.
- Visitas técnicas a Teatros
2.– Especificidades da linguagem plástica teatral.
- abordagem de um texto do ponto de vista visual e plástico
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- visão cénica
- percepção visual
- abordagem da cor e da forma
- semióptica global do espectáculo
- Realização de um exercício prático desenvolvendo as temáticas abordadas neste ponto
3.– Metodologia para o desenvolvimento de um Projecto de Cenografia
4.– Relação cenógrafo – encenador
5.– Cenotecnia
- especificidades técnicas
- questões de segurança – no palco, salas e espaços alternativos
- orçamento
6.2.1.5. Syllabus:
1. - A brief history of stage design and its relations with the theatrical space, with the text and with the
public. Approach to different types of scenic spaces today.
- Technical visits to Theatres
2. - Specifics of theatrical visual language.
- Approach of a text from a visual point of view and plastic
- Scenic view
- Visual perception
- Color approach and the way
- Global semióptica the show
- Conducting practical exercise one developing the issues addressed at this point
3. - Methodology for the development of a Draft Set Design
4. - Relationship set designer - director
5. - Cenotecnia
- Technical specifications
- Safety issues - on stage, halls and alternative spaces
- Budget
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Fornecer aos alunos uma formação transversal na área do Teatro.Noções de espaço e corpo, principais
ferramentas do ator e encenador na linguagem cenográfica parceira estreita da sua criação. Cabe a esta
UC dotar os alunos de mecanismos que no futuro, facilitem a sua capacidade de abstracção, tornando-os
capazes de visualizar o espaço, de forma crítica. 1.- noções básicas do que foi e do que é a cenografia e o
espaço teatral, relações com o actor, encenação e público. Contacto direito com palcos de referência da
cidade numa visita técnica aos bastidores, palco, sub-palco, teia e áreas técnicas .2- exercício, de
simulando , consideração uma determinada dramaturgia e espaço cénico. Abordando temáticas de
perceção visual, construção cénica, semiótica global. Numa dupla visão, de encenador e cenógrafos.A UC
consciencializa para a multidisciplinariedade de uma nova arte, para os que unicamente pensam na
encenação/ interpretação, apenas uma parte do fenómeno teatral.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Provide the students with a cross-training in Teatro.Noções area of space and body, main actor and
director in tools scenic language partner close of its creation. It is for this UC provide students with
mechanisms that in the future, facilitate their abstraction capacity, making them able to view the space,
critically. 1.- basics of what was and what is the scenery and the theatrical space, relations with the actor,
staging and audience. Contact right with city reference stage a technical visit backstage, stage, sub-stage,
web and technical areas .2- exercise of simulating consideration a certain dramaturgy and theatrical space.
Addressing issues of visual perception, scenic construction, global semiotics. In a double vision of
director and cenógrafos.A UC raises awareness for a new multidisciplinary art, for those who only think of
staging / interpretation, only part of the theatrical phenomenon.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Numa primeira fase será utilizado um método expositivo,dotando os alunos de ferramentas para que
posteriormente o trabalho criativo se desenvolva de forma individual e autónoma. Visitas técnicas a
teatros, visionamento de vídeos e ídas a espetáculos no encontro às matérias a ser abordadas nas aulas.
Durante os processos criativos, os alunos serão consultados individualmente, todas as aulas, a fim de
existir um correcto acompanhamento destes processos . conversas em grupo, relativas aos projectos que
a ser desenvolvidos, com o objectivo de melhorar o desempenho.
Devido ao tipo de aulas que é proposto leccionar, a avaliação será contínua, considerando a pontualidade
(nas aulas e na entrega de projectos), participação e interesse demonstrado , qualidade dos projectos
apresentados. Como complemento de avaliação à parte teórica, será feito um teste escrito, que se dividirá
em duas partes; uma dedicada à história dos espaços teatrais e outra dedicada à cenotecnia e maquinaria
de cena.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the first phase will use a lecture method, giving students tools to further creative work is developed
individually and independently. Technical visits to theaters, watching videos and cluded the gigs at the
meeting to the matters to be addressed in class.
During the creative process, students will be consulted individually, all classes in order to be a proper
monitoring of these processes. group chats, concerning the projects to be developed in order to improve
performance.
Due to the type of school that is proposed teaching, the assessment will be continuous, considering
punctuality (in class and delivering projects), participation and shown interest, quality of projects
submitted. As further evaluation of the theoretical part, a written test, which will be divided into two parts
will be made; one dedicated to the history of theater and other spaces dedicated to cenotecnia and
machinery scene.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A metodologia de leccionação divide-se em duas partes, correspondentes aos conteúdos a leccionar
serem mais de expositivos, demonstrativos ou passiveis de dar lugar à experimentação por parte dos
alunos.
Numa primeira fase é frequentemente utilizado um método expositivo, pretendendo dotar os alunos de
ferramentas para que posteriormente o trabalho criativo se desenvolva de forma individual e autónoma.
Aulas temáticas como História dos Espaços Teatrais e da Cenografia, metodologia para o
desenvolvimento de um projecto de cenografia, são dadas de forma expositiva, com recurso a projecção
de imagens ou esquemas, sendo também fornecida bibliografia de apoio.
Pontualmente dar-se-á lugar a visitas técnicas a teatros, visionamento de vídeos e ídas a espectáculos que
pedagogicamente venham de encontro às matérias que estejam a ser abordadas nas aulas.
Após as primeiras aulas mais expositivas, os alunos recebem uma proposta de trabalho, tendo por base
um exercício prático da concepção de uma cenografia. Durante o desenvolvimento deste exercício os
alunos são levados a desenvolver um processo de trabalho muito baseado na experimentação laboratorial
em maqueta, desenvolvendo a sua percepção visual na óptica do cenógrafo e do encenador. Os alunos
são convidados a participar activamente, apelando à sua formação visual, às suas referências e
obrigando-os a reflectir sobre elas e sobre as suas opções perante determinado exercício. Os exercícios
são direccionados de forma, a que os alunos tenham contacto com mais do que um resultado, sendo
obrigados a confrontarem várias soluções visuais / estéticas para um mesmo problema, e a questioná-las
de forma aberta e sem preconceitos. Durante os processos criativos, os alunos serão consultados
individualmente, todas as aulas, a fim de existir um correcto acompanhamento destes processos.
Deverão ser mantidas conversas em grupo, relativas aos projectos que estejam a ser desenvolvidos, com
o objectivo de melhorar o desempenho global da turma.
As aulas de entrega e defesa das propostas desenvolvidas é uma aula expositiva, dirigida pelos alunos
expondo e defendendo o seu trabalho e as suas propostas, que construtivamente serão questionadas
pelos colegas, tornando estas aulas nas mais produtivas e interessantes de todo o processo, e onde os
alunos frequentemente se sentem recompensados e valorizados.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology is divided into two parts, corresponding to the content to be taught to be more
of exhibition, display or likely to give rise to experimentation by the students.
In the first phase is often used an expository method, intending to provide students with tools for further
creative work is developed individually and independently. Thematic lessons as History of Theatrical
Spaces and Set design, methodology for the development of a draft set design, are given expository form,
using the projection of images or diagrams, also being provided bibliography support.
Occasionally give will be replaced by visits to theaters, watching videos and cluded the performances
pedagogically come against materials that are being addressed in class.
After the first lessons and exhibition, students receive a job offer, based on a practical exercise of
designing a set design. During the development of this exercise students are led to develop a much based
work process in laboratory experimentation Comping by developing their visual perception from the
perspective of set designer and director. Students are invited to actively participate by asking for its visual
training, their references and forcing them to think about them and about their options before given year.
The exercises are targeted so the students to have contact with more than one result, being forced to
confront various visual / aesthetic solutions to the same problem, and to question them openly and without
prejudice. During the creative process, students will be consulted individually, all classes in order to be a
proper monitoring of these processes.
Group conversations should be maintained on the projects that are being developed with the aim of
improving the overall performance of the class.
Delivery classes and defending developed proposals is a lecture, directed by students exhibiting and
defending his work and his proposals, which will be constructively challenged by peers, making these
classes in the most productive and interesting of the whole process, and where students often feel
rewarded and valued.
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Oscar Brorockett History of Theatre * Allyn and Bacon
ISBN : 0 – 205 – 29276 – 3
Appia, Adolphe
Ou le renouveau de l´esthétique théâtrale
Dessins et esquisses de decors
Editions Payot Lausanne
ISBN : 2 – 601 – 03118 – 2
Sonrel , Pierre
Traté de Scénographie
Librairie Theatral
Clare P. Rowe
Drawing Rendering for Theater
Focal Press
ISBN : 978-0-240-80554-2
PAVIS, Patrice - Dicionário de Teatro, Brasil Perspectiva, 1999-ISBN: 9788527302050

Mapa X - Leitura e Interpretação de Textos - Opção
6.2.1.1. Unidade curricular:
Leitura e Interpretação de Textos - Opção
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ligia Cristina Ferreira Roque - TP 30
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Os alunos deverão ser capazes de utilizar automatismos que lhes permitam uma leitura adequada à
interpretação de textos, fazendo uma adaptação rigorosa e consciente das distintas dinâmicas vocais
traduzidas na utilização adequada da respiração e numa perfeita dicção.
Deverão ser capazes de transpor técnica e criativamente as palavras escritas para as palavras ditas,
ancorando-as no seu corpo emotivo e sensorial.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students should be able to use automation to provide adequate reading the interpretation of texts, making
an accurate and conscious adaptation of the vocal dynamics distinct translated into the proper use of
breath and a perfect diction.
Should be able to overcome technical and creatively written words to spoken words, anchoring them in
their emotional and sensory body.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A PALAVRA
- Universo sonoro e semântico. / - Transportadora de imagens
TÉCNICAS DE VOZ FALADA
- A respiração / - A dicção e articulação / - A projecção / - A acentuação tónica e átona das palavras.
O RITMO
- As palavras e as pausas / - As velocidades expressivas
A ESCUTA ACTIVA
- A melodia interna de cada texto / - A melodia interpretativa / - A contracena.
A PSICOLOGIA NA VOZ
- A voz e a realidade humana simbólica / - A voz como lugar de intersubjectividade
O CORPO NA VOZ
- O corpo expressivo e emotivo / - O corpo intensificador vocal
IMPROVISAÇÃO VOCAL
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6.2.1.5. Syllabus:
THE WORD
- Sound and semantic universe. / - As images Carrier
TECHNICAL VOICE SPOKEN
- Breathing / - The diction and articulation / - The projection / - The focus and emphasis of unstressed
words.
THE PACE
- The words and pauses / - The substantial speeds
The ACTIVE LISTENING
- The internal melody of each text / - The interpretative melody / - The stars opposite.
PSYCHOLOGY IN VOICE
- Voice and symbolic human reality / - The voice as a place of intersubjectivity
BODY IN VOICE
- The expressive body and emotional / - Vocal enhancer body
VOCAL IMPROVISATION
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão organizados para que sejam cumpridos os objectivos gerais e
específicos da unidade curricular.
Esses objetivos assentam nos conhecimentos teóricos e práticos que se prendem com a especificidade da
interpretação e a utilização da voz na caracterização adaptada ao desenvolvimento da personagem na
prática cénica
O estudo teórico da personagem literária através de uma leitura cuidada e aprofundada do texto na
procura dos materiais para a construção cénica da personagem
Como suporte a cada aula, há um texto específico, que é disponibilizada aos alunos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents are organized so that the general and specific objectives of the course are met.
These objectives are based on the theoretical and practical knowledge pertaining to the specificity of the
interpretation and the use of voice in the characterization adapted to the development of character in the
scenic practice
The theoretical study of the literary character through a careful and thorough reading of the text in the
search of materials for the construction of the scenic character
In support of each class, there is a specific text, which is available to students.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Trabalho técnico de voz falada para trabalho teatral em grupo e individualizado, baseado na compreensão
dos mecanismos fundamentais da respiração e fonação, na sua necessária adaptação ao uso profissional
da voz e na descoberta das potencialidades individuais de cada aluno.
Construção e apresentação pública de um exercício final a partir " Atentados" (Four Attempted Acts Orange Tree 1984)de Martin Crimp
Contínua e baseada em critérios qualitativos: empenhamento, progresso, utilização criativa dos recursos,
capacidade de trabalho em equipa; e quantitativa: assiduidade.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Technical Working spoken voice for theatrical group work and individualized, based on the understanding
of the fundamentals of breathing and phonation, in their need to adapt to the professional use of the voice
and the discovery of the individual potential of each student.
Construction and public presentation of a final exercise from Martin Crimp ´s Four Attempted Acts (Orange
Tree 1984)
Continuous evaluation based on qualitative criteria: commitment, progress, creative use of resources,
ability to work in team; and quantitative: attendance.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A execução demonstrativa feita pelo professor, em aula, através dos exercícios práticos permite a
assimilação dos conteúdos, e a perceção dos passos inerentes à concretização dos exercícios propostos.
Os exercícios práticos realizados pelos alunos dotam-nos das competências gerais e específicas
propostas pela unidade curricular, e criam o suporte necessário à compreensão dos textos e a necessária
execução técnica dos conteúdos programáticos, resultando numa aprendizagem efetiva e
consequentemente útil para a sua aplicação no palco de maneira a integra-la na orientação e direção
cénica .
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The demo implementation made by the teacher in the classroom, through practical exercises allows the
assimilation of content and the perception of the steps involved in the implementation of the proposed
exercises.
Practical exercises performed by students endow us of general and specific competences proposed by the
course, and create the necessary support to the understanding of the texts and the necessary technical
implementation of the syllabus, resulting in effective learning and therefore useful for your application on
stage in order to integrate it in the guidance and direction scenic.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Atentados de Martin Crimp, tradução Paulo Eduardo de Carvalho (Campo das Letras, Porto, 2000)
- Asselineau ,M. e Berel ,E.,La Voz Audición y Descubrimiento
Ediciones J. M. Fuzeau
France 1991
-Allió,Myriam Reflexiones sobre la voz
Clivis Publicaciones
Barcelona1983
-Escudero ,Mª Pilar , Educacion de la Voz 1º e 2º
Ortofonia , Dicción, Transtornos vocales

Mapa X - História do Teatro Português
6.2.1.1. Unidade curricular:
História do Teatro Português
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Miguel Ferrão Palinhos - T 30
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Ser capaz de identificar movimentos e autores chave da História do Teatro Português
Relacionar a História do teatro com o contexto cultural e artístico português.
Desenvolver competências de pesquisa, análise, compreensão e contextualização de textos, autores e
práticas históricas e contemporâneas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Being able to identify movements and key authors of the History of Portuguese Theatre
Relate the history of the theater with the Portuguese cultural and artistic context.
Develop skills of research, analysis, understanding and contextualization of texts, authors, and historical
and contemporary practices.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O problema do teatro português.
O primitivo teatro português. Gil Vicente e a Escola Vicentina.
O teatro renascentista e classizante. O teatro barroco e neoclássico.
Garrett e o teatro romântico.
O teatro modernista e contemporâneo.
Textos e autores fundamentais da História do Teatro Português.
6.2.1.5. Syllabus:
The problematic of Portuguese theater.
Early Portuguese theater.
Gil Vicente and the Vincentian School.
The Renaissance and classizante theater.
The baroque and neoclassical theater. Garrett and the romantic drama.
The modernist and contemporary theater.
Fundamental texts and authors in the history of Portuguese Theatre.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Reflecção ,evolução contextualizada do panorama histórico sociocultural e político português. do século
XVI à atualidade para compreender as condições do teatro existente, caracterizando cada época através
dos seus eventos históricos, estruturas sociais e políticas, cultura e desenvolvimentos artísticos
europeus, que contaminaram as práticas em Portugal.as obras dramáticas mais significativas dos
períodos. nas suas condições de produção, apresentação, financiamento e potencial entendimento entre
os coevos. cada obra não é vista apenas pelo seu valor literário, mas pelo seu valor teatral, social e
cultural, e pela sua perdurabilidade no tempo, mas receção que fizeram os espectadores e críticas, e a
forma de pensar Portugal e a portugalidade. um melhor entendimento das condições de
realização ,correntes estéticas, perfil e situação dos criadores, desenvolvimento ,conhecimento,
pensamento crítico e entendimento das especificidades artísticas, socio- económicas do teatro português.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Reflection, contextualized evolution of socio-cultural and political history Portuguese panorama. the
sixteenth century to the present to understand the conditions of the existing theater, featuring each time
through its historical events, social and political structures, culture and European artistic developments,
which contaminated practices Portugal.as most significant periods of dramatic works. in their conditions
of production, presentation, and potential funding understanding among contemporaries. each work is not
seen only by its literary value, but for their theatrical, social and cultural value, and for its survival in time
but reception that made viewers and critics, and how to think Portugal and the Portuguese nationality. a
better understanding of the conditions of realization, aesthetic currents, profile and status of creators,
development, knowledge, critical thinking and understanding of the specific artistic, socio-economic of
Portuguese theater.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição e problematização teórica.
Leitura de documentos teóricos.
Análise de textos dramáticos.
Realização de trabalhos individuais e coletivos
A avaliação é periódica.
Em finais de abril deve ser apresentado um trabalho sobre um autor português de teatro, e realizado um
exame final de consulta que revele reflexão e conhecimentos sobre a história do teatro português.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Exposure and theoretical disputes.
Theoretical reading documents.
Analysis of dramatic texts.
Achievement of individual and collective works
The evaluation is periodic.
In late April a Job on a Portuguese playwright must be filed and conducted a final examination of
consultation and reflection that reveals knowledge about the history of Portuguese theater.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
As metodologias passam pela exposição dos alunos a documentos; textos teatrais, vídeos , ida a peças
em cena, exposição teórica de contextos socio-históricos e discussão e confronto entre estes contextos e
aqueles que são conhecidos pelos alunos. as metodologias revelam os escassos conhecimentos dos
alunos respeito à dramaturgia e teatro português. Assim procuramos consciencializa-los dos problemas
do teatro português – os quais os vão afetar na sua vida profissional. É o caso da consciência da escassez
de público e financiamento do teatro português ao longo dos tempos, ou da situação amadora de grande
parte dos criadores e praticantes. No que diz respeito aos documentos, há sempre uma seleção de cinco
textos, abordados na aula, sempre de diferentes alturas – desde Gil Vicente até G.M. Tavares, selecionados
pela sua aceitação no tempo da sua produção e pelo potencial que proporcionam para explorar as
condições de criação do teatro, as principais influências e correntes artísticas, etc.Tanto quanto possível,
procura-se expor os alunos a textos de reflexão: textos de investigadores, de ensaístas, por vezes textos
de dramaturgos sobre teatro ou sobre o seu trabalho que aprofundem o sentido crítico dos alunos,
começando-se quase sempre com um texto do próprio docente onde se reúnem críticas de diferentes
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proveniências em relação ao teatro português, como forma de provocação, mas também para suscitar o
debate, a curiosidade e a busca de uma solução por parte dos alunos. Outros documentos apresentados
são vídeos de peças de teatro portuguesas, em encenações históricas ou de encenadores consagrados,
que permitam aos alunos conhecer o teatro não apenas enquanto prática literária de uma língua, mas
questionarem-se também sobre as práticas cénicas nacionais. Obviamente, nesse sentido também se
procura organizar a ida a peças de teatro consideradas relevantes, e também discutir com os alunos peças
que estes tenham visto, a fim de fomentar a sua consciência do teatro que se faz, no confronto constante
com o teatro que já se fez. Considero ainda uma metodologia fundamental a avaliação. Optou-se
primeiramente por três trabalhos: um trabalho sobre um texto fundamental e outro sobre um criador de
teatro fundamental, juntamente com uma leitura comentada e contextualizada de um texto. Mais
recentemente optou-se por uma avaliação híbrida que combina um trabalho sobre um criador de teatro
português – sendo que como criador se entende não apenas o dramaturgo, mas também o encenador – e
um exame com perguntas de desenvolvimento. Deste modo, é possível promover as capacidades de
pesquisa, estruturação de ideias, redação e apresentação oral de trabalhos, com a produção de reflexões
informadas sobre as questões que são levantadas na aula. Creio que se pode dizer que estas
metodologias têm apresentado sucesso, com uma maior exposição dos alunos a obras relevantes,
incentivo ao pensamento crítico e à pesquisa própria e uma taxa de aprovação dos alunos substancial.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies pass through the exposure of students to documents; dramas, videos, gone to pieces
on the scene, theoretical exposition of socio-historical contexts and discussion and confrontation between
these contexts and those who are known by the students. methodologies reveal the scarce knowledge of
the students about the drama and Portuguese theater. So try them raises awareness of Portuguese theater
problems - which will affect the in your professional life. This applies to the awareness of the scarcity of
public funding and the Portuguese theater over time, or the amateur status of most creators and
practitioners. With regard to the documents, there is always a selection of five texts, discussed in class,
always of different heights - from Gil Vicente to GM Tavares, selected for its acceptance in the time of its
production and the potential they provide to explore the conditions of creation of the theater, the main
influences and artistic currents, etc.Tanto as possible, we seek to expose students to reflection of texts:
texts researchers, essayists, playwrights sometimes texts on theater or on its work to deepen the critical
sense of the students, starting almost always with a teacher own text where they meet criticism from
different sources in relation to the Portuguese theater as a means of provocation, but also to encourage
debate, curiosity and the search for a solution by the students. Other documents presented are videos of
Portuguese plays, in historical or established directors scenarios, which allow students to know the
theater not only as literary practice of a language, but also to question themselves on the national scenic
practices. Obviously, in this sense also seeks to organize the way the plays considered relevant, and also
discuss with students that these parts have seen, in order to enhance their awareness of theater that is in
constant confrontation with the theater already we did. I also believe a fundamental methodology
evaluation. It was decided first of three works: a paper on a fundamental text and another on a key theater
creator, along with a reading commentary and context of a text. More recently it was decided to review a
hybrid that combines work on a creator of Portuguese theater - with as creator is meant not only the
playwright, but also the director - and an exam with essay questions. Thus, it is possible to promote the
research capabilities, structuring ideas, writing and oral presentation of papers, with the production of
reflections informed of the issues raised in class. I guess you could say that these methods have been
successful, with a greater exposure of students to relevant works, encouraging critical thinking and own
research and an approval rating of substantial students.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CRUZ, Duarte Ivo (1983) Introdução à História do Teatro Português. Lisboa: Guimarães Editores
PEDRO, António (2001) Escritos sobre Teatro. Lisboa: Cotovia
PEIXOTO, Fernando (2006) História do Teatro Europeu. Lisboa: Sílabo (*)
REBELLO, Luiz Francisco (2000) Breve História do Teatro Português. Lisboa: PEA
SARAIVA, António José (1992) Gil Vicente e o Fim do Teatro Medieval. Lisboa: Gradiva
SARAIVA, António José (1995) Para a História da Cultura em Portugal. Lisboa: Gradiva. Vols I e II

Mapa X - Direcção de Actores
6.2.1.1. Unidade curricular:
Direcção de Actores
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Roberto Manuel Enrique Merino Mercado - TP 75
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Reconhece que a direcção do actor responde a um complexo sistema de integração de elementos
conducentes a fixação de uma estrutura interna e externa proveniente dos elementos literários dados pelo
texto teatral, guião ou roteiro cinematográfico.
Analisa códigos como sistema de comportamento
Explora as potencialidades totais dos elementos entregues pela obra literária, ou pelo guião/roteiro que
conduzem a construção de uma cena “ habitada” por personagens
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Recognizes that the direction of the actor responds to a complex system integrating elements leading to
establishment of an internal and external structure of the literary elements data from the theatrical text,
script or screenplay.
Examines codes of behavior as system
Explores the full potential of the elements delivered by the literary, or the script / screenplay that lead to
the construction of a scene "inhabited" by characters
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1- O Trabalho do Actor
2- A Criação da Personagem
3 - A Interpretação
4-Relação do ator com o espaço cénico.
4.1- Técnicas de cena.
4.2 - O domínio do conquistado através do processo de interpretação, fixação dos mecanismos
interpretativos Stanislavski, Meyerhold
6.2.1.5. Syllabus:
1- The Actor´s Working/Process
2. The Creation of Character
3 - Interpretation/acting
4-Relation of the actor with the stage space.
4.1- Techniques scene.
4.2- The domain gained through the interpretation process, fixing the interpretative mechanisms
Stanislavski, Meyerhold
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os conteúdos programáticos oferecidos através da metodologia utilizada procuram construir um
panorama alargado sobre as principais questões envolvidas na teoria e prática do processo da direção de
interpretação e das suas diversas formas de expressão de modo a ativa-lo no domínio específico da
representação e colocação em cena .
Através da articulação entre a teoria e a prática, e os exercícios realizados (todos eles a partir de textos
dramatúrgicos de valor reconhecido) estimula-se a capacidade dos estudantes para refletirem sobre as
suas potencialidades no trabalho artístico desenvolvido utilizando como instrumentos de intervenção e
criação as suas capacidades imaginativas e de observação , proporcionando também aos alunos um
espaço de debate para a análise crítica sobre os processos de criação no campo cénico , com o sentido de
aprofundar os seus conhecimentos artísticos e a sensibilidade estética para posterior aplicação no campo
profissional.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus offered by the methodology used to construct an extended look on the main issues involved
in the theory and practice of the process of interpretation and direction of its various forms of expression
in order to activate it in the specific field of landscape representation and startup scene .
By linking theory and practice, and exercises (all of them from dramaturgical texts of recognized value)
stimulates the ability of students to reflect on their potential in the artistic work using as instruments of
intervention and creation their imaginative and observation capabilities, but also provides students with a
space to debate the critical analysis of the processes of creation in the scenic countryside, with a view to
deepen their artistic skills and aesthetic sensitivity to subsequent application in the professional field.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico práticas de exercícios concretos na análise de textos e exercícios de construção, trabalho
individual e de grupo, cena individual e contracena.
Cenas grupal (coral) ou de massas
Colocação em cena e implantação de cena
avaliação Contínua a partir da observação e construção dos exercícios práticos
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, practical exercises in the analysis of concrete texts and building exercises, individual and group
work, and individual scene plays opposite.
Group scenes (coral) or mass
Commissioning and deployment scene scene
Continuous assessment based on observation and construction of practical exercises
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Nesta unidade curricular, procura-se encontrar um equilíbrio epistemológico entre a necessária aquisição
de conhecimentos teóricos e a também necessária prática, materializada na discussão crítica quer com o
professor, quer com os demais alunos, estimulando a criatividade e o pensamento crítico por parte dos
estudantes.
A articulação destas duas vertentes de formação – experimental e teórica – constitui o objecto-chave da
formação do estudante no domínio da direção do ator ( incluída no processo da encenação como parte
fundamental) e criação teatral .
Terá , ainda ,de ser capaz de descobrir as suas potencialidades para evoluir no campo da investigação
cénica, considerando os mecanismos historicamente aplicados nesta matéria. Importante é também que o
aluno dotados destas ferramentas iniciáticas nesta unidade curricular aprenda a trabalhar em grupo e
submeta o seu trabalho à observação e crítica dos outros, estimulando cada vez mais uma formação plena
de comportamentos éticos a praticar dentro e fora do palco
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In this subject, we seek to find a balance between the necessary epistemological acquisition of theoretical
knowledge and also the necessary practice, embodied in critical discussion with either the teacher or with
other students, encouraging creativity and critical thinking by students .
The articulation of these two aspects of training - experimental and theoretical - is the key object of the
educational experience in the field of direction of actor (included in the process of staging a fundamental
part) and theatrical creation.
It also must be able to discover their potential to evolve in the field of scenic research, considering the
mechanisms historically applied in this matter. Also important is that the student gifted these initiatory
tools in this course learn to work in a group and submit your work to observation and criticism of others,
encouraging an increasingly full training to practice ethical behavior on and off the stage
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BARTON, Robert (1988) – Acting on Stage and off, Chicago
BROOK, Peter (1977) – L´espace vide écrits sur le theátre. Paris
MOUSSINAC, Léon (s/d) — História do Teatro. Lisboa: Bertrand.
PEDRO, António —Pequeno tratado de encenação – Edição Inatel (*)
PEIXOTO, Fernando - (2002) — Breve História do Teatro Europeu. Sílabo editora 2006 (*)
STANISLAVSKI, Constantin (1979) – A preparação do actor Lisboa Arcádia
STRASBERG, Lee (1979) —Le Travail à l´actor Studio, Gallimard, Paris
HERTHMON,Robert H. (1972) -- El método del actors studio: conversaciones con Lee Strasberg, Editorial
Fundamentos,Madrid (*)
PEDRO, António -(1962) Pequeno tratado de encenação António Pedro - Editorial Confluência,

Mapa X - Atelier de Drama e de Escrita Teatral
6.2.1.1. Unidade curricular:
Atelier de Drama e de Escrita Teatral
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Marta Costa Freitas Almendra TP 75
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
-identificar as principais teorias de análise do texto dramático;
-desenvolver competências de pesquisa, seleção, análise, compreensão, e contextualização ;
-estruturar e organizar um pensamento artístico através de um “guião”;
-saber atribuir significados e interpretações;
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-desenvolver competências de escrita para teatro;
-criar uma linguagem estética através da escrita;
-fixar as soluções encontradas durante o processo de experimentação de escrita;
-relacionar as descobertas parciais com o todo, sobretudo com as temáticas e ponto de vista dramatúrgico
aglutinadores inicialmente propostos;
integrar e articular as descobertas validadas com vista ao resultado final, que é o próprio texto;
- identificar a ação ou ações, o espaço, o tempo e as personagens com vista à aplicação no concreto da
cena;
-testar as implicações cénicas dos materiais escritos;
- experimentar possibilidades diferenciadas de representação no espaço de ensaio;
- desenvolver a imaginação criadora.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Identify the main analysis of theories of a dramatic text;
- Develop research skills, selection, analysis, understanding, and context of dramatic texts;
- Structure and organize an artistic thought through a "script";
- Know assign meanings and interpretations;
- Develop writing skills to theater;
- Create an aesthetic language through writing;
- Fix the solutions found during the writing process of experimentation;
- Relate the partial findings with all, especially with the thematic and dramatic point of view binders initially
proposed;
- Integrate and articulate the findings validated with a view to the final result, which is the text itself;
- Identify the action or actions, the space, time and the characters for the application in the present scene;
- Test the scenic implications of written materials;
- Try different possibilities of representation in the rehearsal space;
- Develop the creative imagination.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Escrita de textos a partir de diferentes vertentes de criação: tema, imagem, personagem, ponto de vista,
espaço, acção...
Transformação de material literário não teatral em texto dramático.
Reescrita de clássicos.
Passagem do texto à cena.
6.2.1.5. Syllabus:
Writing texts from different aspects of creation: theme, image, character, point of view, space, action ...
Literary material processing not in theatrical dramatic text.
Rewriting classics.
Passage of text to the scene.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os conteúdos programáticos oferecidos através da metodologia utilizada procuram oferecer um panorama
alargado sobre as principais questões envolvidas na escrita e análise de um texto dramático e da sua
passagem para a cena. Os exercícios realizados permitem estabelecer uma ponte ponte entre a prática e a
teoria, estimulando a capacidade dos alunos para reflectirem sobre as suas potencialidades no trabalho
dramatúrgico artístico desenvolvido, utilizando como único instrumento de intervenção a criação de textos
e a sua possibilidade de passagem para cena. Inerente a todo este processo está também o
desenvolvimento da capacidade de análise crítica sobre seus processos de criação, o aprofundamento
dos seus conhecimentos artísticos e da sensibilidade estética para posterior aplicação no campo
profissional.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus offered by the methodology seek to offer a broad overview on the main issues involved in the
writing and analysis of a dramatic text and its transition to the scene. The exercises performed allow a
bridge bridge between practice and theory, stimulating students' ability to reflect on their potential in the
artistic dramaturgical work, using as a single intervention tool to create text and its possible switch to
scene . Inherent in this process is also developing the capacity for critical analysis of their creative
processes, the deepening of their artistic knowledge and aesthetic sensibility for further application in the
professional field.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição de material teórico de suporte.
Escrita de textos para teatro partindo de diferentes pressupostos.
Análise dos textos produzidos.
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Apresentação de uma proposta de leitura encenada partindo do material produzido durante as aulas,
apresentada em aula aberta.
A avaliação é contínua.
Itens a considerar:
- exercícios de escrita para teatro partindo de pressupostos diferentes (75%);
- proposta de leitura encenada a partir do material produzido durante as aulas, a presentada numa aula
aberta (15%);
- assiduidade e pontualidade (5%);
- participação (5%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Support theoretical material exhibition.
Writing texts for theater starting from different assumptions.
Analysis of the texts produced.
Submission of a proposal staged reading starting from the material produced during classes, presented in
open class.
Assessment is continuous.
Things to consider:
- Writing exercises for theater starting from different assumptions (75%);
- Staged reading proposal from the material produced during lessons, the sented in open class (15%);
- Attendance and punctuality (5%); and class participation (5%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Nesta unidade curricular, a prática da escrita de textos dramáticos é a principal ferramenta a ser
desenvolvida, contribuindo indubitavelmente para a estimulação da criatividade, pensamento crítico, e
capacidade de compreensão do texto teatral e da sua aplicação em palco. O facto dos textos produzidos
serem alvo de reflexão crítica em grande grupo através da leitura e partilha dos mesmos, permite ao aluno
percepcionar com mais precisão as fragilidades e forças de um texto dramático e a forma de as gerir na
escrita do próprio texto. Por último interessa referir que o cariz prático da disciplina, ligado à teorização
dos conceitos contribui para uma compreensão mais alargada da dramaturgia em particular e da arte de
palco no geral.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In this course, the writing practice of dramatic texts is the main tool being developed, undoubtedly
contributing to the stimulation of creativity, critical thinking, and ability to understand the theatrical text
and its implementation on stage. The fact that the texts produced are critical reflection target a large group
through reading and sharing thereof, allows the student to perceive more accurately the weaknesses and
strengths of a dramatic text and how to manage them in the written text. Finally interests noted that the
practical nature of the course on the theory of concepts contribute to a broader understanding of drama in
particular and performing art in general.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Aristóteles. (2004). Poética. Lisboa: F.C. Gulbenkian.
Borges-Duarte, Irene; Henriques Fernanda; Matos Dias Isabel (Eds). (2000) Texto, Leitura e Escrita –
Antologia. Porto: Porto Editora.
Borie, R. S. (trad. H. Barbas, 1996). Estética Teatral: Textos de Platão a Brecht. Lisboa: F. C Gulbenkian.
Mateus, O. (2002). De Teatro e Outras Escritas. Lisboa: Quimera/Centro de Estudos de Teatro.
Pais, Ana. (2004). O Discurso da Cumplicidade. Lisboa: Edições Colibri.
Pavis, P. (trad. dir. de J. Guinsburg e Maria Lúcia Pereira, 1999). Dicionário de Teatro. São Paulo:
Perspectiva.
Pedro, A. (2001), Escritos sobre Teatro. Introdução, selecção e notas de Fernando Matos Oliveira. Porto:
TNSJ.
Ryngaert, J-Pierre. (1992). Introdução à Análise do Teatro. Porto: Asa.
Ryngaert, J-Pierre. (1998). Ler o Teatro Contemporâneo. S. Paulo: Martins Fontes.
Sarrazac, J-Pierre. (2002). O Futuro do Drama. Porto: Campo das Letras.
Solmer, Antonino (Ed). (1999). Manual de Teatro. Lisboa: Cadernos Contracena.

Mapa X - Estética Teatral
6.2.1.1. Unidade curricular:
Estética Teatral
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Eduarda Dias Neves T 30 / OT 15
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6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
- Saber refletir sobre a redefinição da teatralidade ao longo do século XX;
- Adquirir capacidade crítica sobre o sentido da prática teatral no campo da experimentação artística das
últimas décadas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Know how to reflect on the redefinition of theatricality throughout the twentieth century;
- Acquire critical skills on the sense of theater practice in the field of artistic experimentation in decades.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Criações Colectivas e Teatro – Laboratório.
1.1. O Living Theatre e o actor-autor.
1.2. O teatro como compromisso politico-social.
1.3. Grotowski e o “teatro pobre”. O training.
1.4. Do “actor-santo” ao actor como performer.
1.5. Peter Brook e a noção de espaço vazio”.
1.6. As experiências teatrais transculturais de Peter Brook.
1.7. Tadeusz Kantor: do “Teatro Experimental Clandestino” ao “Teatro da Morte”.
2. Da Representação à Performance.
2.1. As experiências do grupo “Fluxus”.
2.2. A noção de Happening, Performance e Artes Performativas.
2.3. O carácter auto-reflexivo da Performance.
2.4. Performance e meta-teatralidade.
3. Entre o culto do texto e a perda da narrativa. Estética do fragmento e da descontinuidade.
3.1. A desconstrução da narrativa e a meta-teatralidade. Beckett.
3.2. O teatro visual: interferências plásticas. Bob Wilson.
3.3. Vídeo-teatro e vídeo-dança. As instalações cénicas.
3.4. O teatro na actualidade
6.2.1.5. Syllabus:
1. Creations and Theatre Collective - Laboratory.
1.1.The Living Theatre and the actor-author.
1.2.The theater as political and social commitment.
1.3 And Grotowski's "poor theater".The training.
1.4.The "actor-saint" to the actor as performer.
1.5.Peter Brook and the notion of empty space. "
1.6.Cross-cultural theatrical experiences of Peter Brook.
1.7.Tadeusz Kantor: the "Experimental Theatre Clandestino" in "Theatre of Death".
2 From Representation to Performance.
2.1.The experiences of "Fluxus" group.
2.2.The notion Happening, Performance and Performing Arts.
2.3.The self-reflexive nature of Performance.
2.4.Performance and meta-theatricality.
3. Among the cult of the text and the loss of narrative. Aesthetics of the fragment and discontinuity.
3.1.The deconstruction of narrative and meta-theatricality. Beckett.
3.2.The visual theater, visual interference. Bob Wilson.
3.3. Video and video-theater-dance. The dramatic installations.
3.4. The theater at the present
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Esta unidade curricular visa proporcionar ferramentas teóricas e conceptuais que permitam ao aluno
desenvolver uma análise dos problemas fundamentais que atravessam a multiplicidade das práticas
teatrais contemporâneas. Neste âmbito, o programa articula-se em torno das linguagens teatrais a partir da
Segunda Guerra Mundial, até à atualidade. Pretende-se, desta forma, que o estudante adquira capacidade
de reflexão sobre os múltiplos problemas e distintas poéticas que configuram a teatralidade
contemporânea e que saiba pensar a interação entre o campo da experimentação artística das últimas
décadas e as práticas teatrais.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This curricular unit aims to provide theoretical and conceptual tools that enable students to develop an
analysis of the fundamental problems that cross the multiplicity of contemporary theater practices. In this
context, the program is based around the theatrical languages from World War II to the present day. It is
intended, therefore, that the student acquires the ability to reflect on the multiple and distinct issues that
shape contemporary poetic theatricality and think you know the interaction between the field of artistic
experimentation in decades and theatrical practices.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Aulas expositivas;
- Projeção de diapositivos e visionamento de DVDs;
- Sessões programadas de orientação tutorial.
- Análise de espetáculos.
Avaliação:
Assiduidade: frequência obrigatória de um mínimo de 80% das sessões de contacto previstas (20%);
- Produção de comentários críticos, escritos a partir dos textos de artistas analisados nas aulas (30%);
- Elaboração de um trabalho individual (50%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
- Lectures;
- Projecting slides and viewing DVDs;
- Sessions scheduled tutorial guidance.
- Analysis of spectacles.
Rating:
Attendance: mandatory attendance of a minimum of 80% of contact sessions planned (20%);
- Production of critical comments, from texts written by artists discussed in class (30%);
- Preparation of an individual work (50%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A metodologia adoptada para esta unidade curricular foi pensada de forma a tornar possível uma
produtiva adequação aos objetivos definidos para a formação do estudante. Deste modo, a metodologia de
ensino utilizada é de caráter fundamentalmente teórico de forma a permitir aos alunos o contacto com
distintos quadros conceptuais e múltiplas gramáticas teatrais. Neste sentido, a reflexão e debate de textos
fundamentais da Estética Teatral, articulados com a análise de espectáculos contemporâneos, através do
seu visionamento gravado, ou nas salas de espectáculo, permitem ao aluno desenvolver consciência
reflexiva e competência crítica.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology adopted for this curricular unit has been designed in order to become a productive
adjustment to set goals for student training possible. Thus, the teaching methodology used is
fundamentally theoretical nature in order to allow students to contact with different conceptual frameworks
and multiple theatrical grammars. In this sense, reflection and discussion of key texts of Theatrical
Aesthetics, articulated with the analysis of contemporary performances, through his recorded viewing, or
in the halls, allow students to develop critical reflective awareness and competence.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A.A.V.V. – Le théâtre moderne depuis la deuxième Guerre Mondiale. Paris: Les Éditions du CRNS, 1977.
A.A.V.V. – Les Arts de la Rue. Paris: Minuit, 1984.
A.A.V.V – Les Écrans sur la Scène. Paris: Gallimard, 1997.
ASLAN, Odete – El Actor en el siglo XX. Barcelona: Gustavo Gili, 1979.
ROUBINE, Jean-Jacques – Théâtre et mise en scène, 1880-1980. Paris: Dunod, 1993.

Mapa X - Teoria e Crítica do Teatro Contemporaneo
6.2.1.1. Unidade curricular:
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Teoria e Crítica do Teatro Contemporaneo
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Margarida Maria da Mota Ferreira Machado T 30 / PL 15
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Implementa capacidade reflexiva e crítica. Favorece domínio das principais dramaturgias a partir dos anos
70.
Dinamiza adequação entre teoria e praxis artística.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Implements reflective and critical skills. Favors major field of dramaturgy from the 70s.
Streamlines fit between theory and artistic praxis.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Retrato da sociedade contemporânea: Pós-modernismo e individualismo na sociedade pós-industrial.2-O
ecletismo das linguagens e a criação de espaços interdisciplinares.3- Do culto do texto à perda da
narrativa.Estética do fragmento e da descontinuidade no Cinema, Teatro e Literatura.4- Tendências do
Teatro- Dança a partir dos anos 80.O exemplo paradigmático de Pina Bausch.5.O Teatro
visual.Interferências plásticas.5.1. O Teatro de Bob wilson-imagem e sonoridade.6-O Teatro e as
experiências multimedia: a experiência da Fura dels Baus.7- Dramaturgias contemporâneas na Europa:
Bernard-Marie Koltés, Heiner Muller, Botho Strauss.
6.2.1.5. Syllabus:
1.Retrato of contemporary society: Postmodernism and individualism in society post-industrial.2
Eclecticism languages and creating spaces interdisciplinares.3- From cult text narrativa.Estética loss of
the fragment and the discontinuity in Cinema , Theatre and Dance theater-Literatura.4- trends from 80 years
paradigmatic example of Pina Bausch.5.O Theatre visual.Interferências plásticas.5.1. The Theatre Bob
wilson-image and sonoridade.6-Theatre and multimedia experience: the experience of the Fura dels
Baus.7- Dramaturgies in contemporary Europe: Bernard-Marie Koltès, Heiner Muller, Botho Strauss.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os objetivos principais desta unidade curricular visam despoletar e fomentar o espírito crítico/estético no
âmbito do
Conhecimento e pratica teatral, a partir dos anos 70 até aos nossos dias. Nessa medida, os conteúdos
desenhados
vão de encontro aos objetivos propostos, dando a conhecer ao estudante um amplo leque de exemplos
pós-modernos, em termos de dramaturgia, companhias teatrais e encenadores contemporâneos.
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os resultados da aprendizagem da unidade
curricular:
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The main objectives of this course aim to trigger and stimulate the critical / aesthetic spirit within
Knowledge and theatrical practice, from the 70s to the present day. To that extent, the drawn contents
go against established goals, providing information about the student a wide range of post-modern
examples, in terms of drama, contemporary theater companies and directors.
Demonstration of consistency of teaching methods with learning outcomes of the course.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo e activo, com predominância do expositivo.
Um teste; um trabalho teórico-prático.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expository method and active, with a predominance of the exhibition.
A test; a theoretical and practical work.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Nesta unidade curricular procura-se um encontro epistemológico entra a aquisição de conhecimento
teórico e também a necessária prática, materializada numa visão crítica quer com o professor quer com os
demais estudantes, estimulando a criatividade e o pensamento crítico.
A articulação da vertente experimental e teórica constitui o objecto-chave da formação do estudante neste
domínio, que terá de ser capaz de compreender a Teoria e Crítica do Teatro Contemporâneo como
instrumento de intervenção teatral. O artista torna-se simultaneamente num artista-investigador.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course seeks to find an epistemological enters the acquisition of theoretical knowledge and also the
necessary practice, embodied in critical vision either with the teacher or with other students, encouraging
creativity and critical thinking.
A joint experimental and theoretical approach is the key object of the educational experience in this field, it
must be able to understand the Theory and Criticism of Contemporary Theatre theater as a tool for
intervention. The artist becomes both an artist-researcher.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
VATTIMO, Gianni, (1987) O fim da Modernidade: niilismo e hermenêutica nacultura pós-moderna. Lisboa,
Fenda.
JAMESON, Frederic, (1991)El Posmdernismo o la logica del capitalismo avanzado.Barcelona, Paidós.
OLÈ, Alex (Coord.), (2004) La fura dels baus, 1974-2004. Barcelona, Electa.
BAUSCH, Pina, (2005) Falem-me de amor. Lisboa, fenda

Mapa X - Tendências da Arte Contemporanea
6.2.1.1. Unidade curricular:
Tendências da Arte Contemporanea
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alexandra Trevisan da Silveira Pacheco T 30 / OT 15
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Ser capaz de reflectir, problematizar e relacionar as diferentes propostas reveladas pelas tendências da
arte contemporânea
a partir da década de 60 do Século XX;
Saber reconhecer e situar as obras e autores propostos;
Ser capaz de desenvolver uma análise crítica sobre as artes e as suas inter-relações.
Saber sustentar as suas próprias posições perante os temas propostos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Being able to reflect, discuss and relate the different proposals revealed by trends in contemporary art
from the 60s of XX century;
Knowing how to recognize and locate the proposed works and authors;
Be able to develop a critical analysis of the arts and their interrelations.
Saber support their own positions before the proposed themes.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.A década de 60: a desconstrução das certezas no mundo ocidental e o impacto nos movimentos
artísticos.
1.1.As obras dos artistas e os movimentos mais relevantes do final da década de 60 e início da década de
70 reveladores da mudança de paradigma ocorrido nas experiências artísticas deste período. Pop Art,
Assemblage, Novo Realismo, Ambientes e Happenings, Arte Pobre.
2. Os anos 70 e o questionar dos limites do que pode ser considerado obra de arte. Minimalismo, Arte
Concepual, Performance, Earth e Land Art, Instalação e Vídeo-Arte.
2.1. Os contextos teóricos e artísticos que constituem a fundamentação das novas práticas artísticas.
3.O início dos anos 80: a multiplicidade de atitudes e abordagens artísticas. As novas e as velhas certezas
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e o aparecimento dos indícios que conduzirão a um novo paradigma. O regresso à pintura. Assimilações.
A diversidade da prática artística “pós-moderna”.

6.2.1.5. Syllabus:
1.The 60s: the deconstruction of the certainties in the Western world and the impact on the artistic
movements.
1.1.As works of artists and the most important movements of the late 60s and early 70s reveal a paradigm
shift occurred in the artistic experiments of this period. Pop Art, Assemblage, New Realism, Environments
and Happenings, Poor Art.
2. The 70 and the question of the limits of what can be considered a work of art. Minimalism, Art
Concepual, Performance, Earth and Land Art, Installation and Video Art.
2.1. The theoretical and artistic contexts that form the foundation of new artistic practices.
3.The early 80s: the multiplicity of artistic approaches and attitudes. The new and the old certainties and
the emergence of evidence that will lead to a new paradigm. The return to painting. Assimilations. The
diversity of "postmodern" art practice.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A Unidade Curricular começa por abordar as tendências formuladas desde os finais da década de 50 e
início da década de 60, período no qual se constata a desconstrução das certezas do mundo ocidental que
se refletem nas práticas artística, alterando de modo radical o panorama da arte contemporânea.
São explorados os aspetos teóricos e críticos subjacentes a estas tendências de modo a contribuir para a
sua cabal compreensão, mas também, de modo a possibilitar ao aluno encontrar referências e
instrumentos que o auxiliem no seu percurso individual.
A análise das tendências da arte contemporânea terá ainda em conta a sua contextualização na sociedade
e na cultura, num período que se estende até à década de 80 do Século XX, quando se tornam evidentes os
indícios da mudança de paradigma.
Pretende-se com os conteúdos do programa desta UC que o aluno aprofunde o seu conhecimento sobre a
arte contemporânea e os seus discursos teóricos numa dupla perspectiva teórica e histórica.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The subject of Trends in Contemporary Art begins by addressing trends formulated since the late 50s and
early 60s, a period in which notes the deconstruction of the certainties of the western world as reflected in
artistic practices, so changing radically the landscape of contemporary art.
Theoretical aspects and critical underlying these trends are explored in order to contribute to their full
comprehension, but also to enable students to find references and tools that assist in its individual route.
The analysis of trends in contemporary art will also account to the context of society and culture, a period
that extends until the 80s of XX century, when the signs become apparent change of paradigm.
The aim of the program contents of this course the student deepen their knowledge of contemporary art
and its theoretical double in theoretical and historical perspective speeches.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os temas propostos cronologicamente seguem a História da Arte, tornando percetível a origem,
continuidade ou ruturas das ideias que configuram as ações dos artistas e movimentos associados às
artes plásticas e visuais.Sempre que oportuno será distribuído um texto, de um autor ou movimento, de
modo a aprofundar o conhecimento da arte contemporânea através de uma perspetiva,simultânea, teórica
e histórica. Nas aulas serão apresentadas imagens diferentes suportes – diapositivos, DVD, livros – de
modo a tornar o mais completa possível a aquisição dos conteúdos propostos.As aulas de orientação
tutorial serão dedicadas à orientação dos trabalhos previstos na avaliação e ao esclarecimento de
quaisquer dúvidas individuais ou colectivas que possam surgir durante as aulas teóricas.
A avaliação é periódica, constando dos seguintes elementos de avaliação:Desenvolvimento de um
trabalho individual ou de grupo de dois alunos a realizar ao longo do semestre (50%); Um teste de
avaliação (50%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The proposed themes chronologically follow the history of art, making a discernible origin, continuity or
ruptures of the ideas that shape the actions of artists and movements associated with arts and timely
visuais.Sempre that will be distributed a text, an author, or movement, order to deepen the understanding
of contemporary art through a prospective, concurrent, theoretical and historical. Classes will be
presented in different media images - slides, DVD, books - in order to make the fullest possible acquisition
of the contents propostos.As lessons tutorials will be devoted to the orientation of the work proposed in
the evaluation and clarify any doubts or individual collective that may arise during lectures.
The assessment is periodic, consisting of the following assessment: Development of a working individual
or group of two students to perform throughout the semester (50%); An assessment test (50%)
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Pretende-se na Unidade Curricular de Tendências da Arte Contemporânea que o aluno atinja as seguintes
competências:. ser capaz de refletir, problematizar e relacionar as diferentes propostas reveladas pelas
tendências da arte contemporânea a partir da década de 60 do Século XX; saber reconhecer e situar as
obras e autores propostos; ser capaz de desenvolver uma análise critica sobre as artes e as suas interrelações; saber sustentar as suas próprias posições perante os temas propostos.
Neste sentido as aulas teóricas são expositivas, recorrendo sempre que necessário a um texto de um
artista ou de um grupo de artistas, que melhor elucide o tema em análise, e com recurso sistemático à
projeção de imagens (slides, PowerPoint, vídeo) sobre as obras dos autores e tendências artísticas
abordados nos conteúdos da UC.
Nas aulas de orientação tutorial são acompanhados os trabalhos individuais, ou de grupo de dois alunos,
havendo também lugar ao esclarecimento de dúvidas relacionadas com os conteúdos do programa,
nomeadamente como preparação para o teste de avaliação.
A estruturação dos trabalhos, bem como a sua apresentação em aula, pretendem suscitar o debate e a
partilha conteúdos entre todos os alunos.
A avaliação é periódica e consta de um trabalho individual sobre um dos movimentos que constam do
Programa da UC (50%) e de um teste (50%). A classificação final será a média ponderada das
classificações obtidas nos dois momentos de avaliação previstos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
It is intended in the Course of Contemporary Art Trends of the student to meet the following skills :. be able
to reflect, discuss and relate the different proposals revealed by trends in contemporary art from the 60s of
XX century; to recognize and locate the proposed works and authors; be able to develop a critical analysis
of the arts and their interrelationships; learn to sustain their own positions before the proposed themes.
In this sense the lectures are expository, where necessary by drawing a text of an artist or group of artists
that best elucidates the subject in question, and systematic use of projected images (slides, PowerPoint,
video) on works of authors and artistic trends covered in the contents of UC.
In class tutorial guidance is accompanied individual, or group of two students work, and there are way to
clarify questions regarding the contents of the program, particularly in preparation for the assessment test.
The structuring of the work and its presentation in class, aim to provoke discussion and sharing content
among all students.
The evaluation is periodic and consists of an individual work on one of the movements listed in the
program UC (50%) and a test (50%). The final grade will be the weighted average of the marks obtained in
the two stages of evaluation provided.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ANOS 80: UMA TOPOLOGIA (Catálogo da Exposição), Museu de Arte Contemporânea da Fundação de
Serralves, Porto, 2006.*
ARCHER- Michael, Arte Contemporânea. Uma História Concisa, São Paulo: Martins Fontes, 2001.

CIRCA 1968 (Catálogo da Exposição), Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves, Porto
1999.*

GOLDBERG, Roselee – A Arte da Performance, Lisboa: Orfeu Negro, 2007.
MARCHÁN FIZ- Simón, Del arte objetual al arte de concepto. Epílogo sobre la sensibilidad “postmoderna”,
Madrid: Akal/Arte y Estética, 1988.*
UM TEATRO SEM TEATRO (Catálogo da Exposição), Museu d'Art Contemporani de Barcelona/ Museu
Colecção Berardo, Lisboa, 2007.

Mapa X - Figurinos
6.2.1.1. Unidade curricular:
Figurinos
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Helena Isabel Carneiro Guerreiro T 15 / PL 45
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
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Não se aplica / Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Adaptar-se aos contextos contemporâneos do teatro do ponto de vista do figurinista.
Conhecer materiais valorizando a sua utilização específica no figurino e no guarda-roupa.
Conceber figurinos para diferentes tipos de situação e vivências, com base no texto dramático.
Realizar dossier do processo criativo.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Adapt to contemporary contexts theater costume designer point of view.
Meet materials valuing their specific use in the costume and wardrobe.
Designing costumes for different types of situations and experiences, based on the dramatic text.
Make the creative process dossier.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O papel do figurinista na criação teatral.
O figurinista e o trabalho de equipa.
Diferentes linguagens e opções estéticas para o design.
Definição de linhas de força para o design.
O Design e a teatralidade.
Modos de efetuar e delimitar uma pesquisa.
Pesquisa através da História das Artes Plásticas.
Trabalho de campo: Pesquisa fotográfica.
Elaboração de croquis.
6.2.1.5. Syllabus:
The role of the costume designer in theater creation.
The costume and teamwork.
Different languages and aesthetic approaches to the design.
Definition of power lines for the design.
The Design and theatricality.
Ways to make and define the search.
Search through the History of Fine Arts.
Fieldwork: Photographic Survey.
Sketches of preparation.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão organizados para que sejam cumpridos os objetivos gerais e
específicos da unidade curricular.
Esses objetivos assentam nos conhecimentos teóricos e práticos que se prendem com a especificidade da
construção e desenho do figurino teatral , adaptados ao desenvolvimento da personagem e à prática
teatral contextualizada na encenação do espetáculo
O estudo teórico da estrutura corporal , o seu desenho como figura , a utilização da luz e da sombra, da
teoria da cor, dos materiais plásticos e outros, são complementado com exercícios práticos feitos pelos
alunos, acompanhados e corrigidos em aula, que são registados através do desenho e que resultarão num
portefólio individual, no final do semestre.
Como suporte a cada aula, há uma bibliografia específica, que é disponibilizada aos alunos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents are organized so that the general and specific objectives of the course are met.
These objectives are based on the theoretical and practical knowledge pertaining to the specific nature of
the construction and design of theatrical costumes, adapted to the development of character and
contextualized practice in theatrical spectacle staging
The theoretical study of body structure, its design as a figure, the use of light and shade, of color theory,
plastics and other materials, are complemented with practical exercises done by the students, monitored
and corrected in class, which are recorded through the design and that will result in an individual portfolio
at the end of the semester.
In support of each class, there is a specific bibliography, which is available to students.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação de dispositivos multimédia e livros técnicos.
Trabalhos individuais e de grupo.
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Leituras programadas.
Pesquisas orientadas.
Apresentações alargadas à turma.
Pesquisa de campo
Contínua e sumativa.
Auto e hetero-avaliação.
Dispositivos de avaliação: Projecto; Trabalhos experimentais; Apresentações; Outros.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentation of multimedia devices and technical books.
Individual and group work.
Scheduled readings.
Oriented research.
Extended presentations to the class.
Field researchContinuous and summative.
Self and peer assessment.
Evaluation devices: Project; Experimental work; presentations; Other.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os resultados da aprendizagem na unidade curricular têm sido extremamente positivos.
A introdução dos conteúdos teóricos, com exemplos de imagens e bibliografia específica, resultam na fácil
compreensão e reflexão sobre os mesmos, por parte dos alunos.
A execução demonstrativa feita pelo do professor, em aula, permite a assimilação dos conteúdos, e a
percepção dos passos inerentes à concretização dos exercícios propostos.
Os exercícios práticos realizados pelos alunos dotam-nos das competências gerais e específicas
propostas pela unidade curricular, e criam o suporte necessário à compreensão e execução técnica dos
conteúdos programáticos, resultando numa aprendizagem efetiva.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The learning outcomes for the course have been extremely positive.
The introduction of the theoretical concepts with examples of images and specific bibliography, result in
easy to understand and reflect on them, by the students.
The demo implementation made by the teacher in class, allows the assimilation of content and the
perception of the steps involved in the implementation of the proposed exercises.
Practical exercises performed by students endow us of general and specific competences proposed by the
course, and create the necessary support to the understanding and technical implementation of the
syllabus, resulting in effective learning.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
HOLT, Michael. Costume and Make-Up. New York: Ed. Phaidon, 1993 (*)
BOUCHER, François. Histoire du Costume. Paris: Ed. Flammarion, 1983
RYNGAERT, Jean-Pierre. Introdução à Análise do Teatro. Porto: Ed. Asa, 1992
SOLMER, Antonino. Manual de Teatro. Lisboa: Ed. Temas e Debates, 2005
ECO, Umberto. Psicologia do Vestir. Lisboa: Ed. Assírio e Alvim, 1989
LIPOVETSKY, Gilles. O Império do Efémero.
BERTHOLD, Margot. História Mundial do Teatro. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2006
GHISLERI, Janice. Linguagem do Vestuário Teatral
PAVIS, Patrice - Dicionário de Teatro, Brasil Perspectiva, 1999-ISBN: 9788527302050

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem
6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objectivos de aprendizagem das unidades
curriculares.
As metodologias de ensino e das didáticas, entre as unidades curriculares do plano de estudos, são
diversas e complementares e a sua adequação aos objetivos de aprendizagem das unidades curriculares
baseiam-se, nos termos gerais possíveis duma resposta sucinta, na criação de sentido na teoria, na
prática e na crítica na
arte teatral , especificamente nas duas vertentes do nosso curso interpretação e direção teatral . Nesta
aceção as metodologias propostas individualmente para cada unidade curricular parecem-nos duma
adequação muito positiva para o binómio ensino / aprendizagem dentro do plano de estudos no geral e
também dentro da prática do ensino artístico
6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units.
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The methodologies of education and teaching, among courses of the curriculum, are diverse and
complementary and their suitability to the courses learning objectives are based on the possible general
terms of a short answer, in the creation of meaning in theory in practice and critical in
theatrical art, specifically in the two components of our ongoing interpretation and theatrical direction. In
this meaning the proposed methodologies individually for each module seem to us in a very positive
adjustment to the binomial teaching / learning within the curriculum in general and also in the practice of
art education
6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao
estimado em ECTS.
Os créditos atribuídos a cada unidade curricular são consonantes com o número de horas de contacto e
de trabalho que o aluno dedica a essa mesma unidade curricular.
A definição do respectivo número de horas espelha o tempo considerado necessário à a aquisição de
competências, aptidões e conhecimentos que cada unidade curricular confere.
Esta medida de tempo considerado é fruto de análises e considerações junto dos docentes em reuniões de
coordenação e também de opiniões recebidas por parte dos alunos do ciclo de estudos no sentido de
perceber o número de horas de trabalho usado e necessario para cada unidade curricular.
No ciclo de estudos em Teatro - Interpretação e Encenação verifica-se um maior volume de horas de
trabalho atribuído, como era lógico de esperar, a unidades curriculares da área científica do Teatro (TEA).
6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS.
The credits assigned to each course are in line with the number of contact hours and work that the student
devotes to the same course.
The definition of the number of hours mirrors as long as required to the acquisition of skills, aptitudes and
knowledge that each module gives.
This time considered measure is the result of analysis and considerations among teachers in meeting
coordination as well as feedback received by the course of study of students in order to realize the number
of hours used and necessary for each course.
In the course of study in theater-Interpretation and Staging there is a greater number of hours of work
assigned, as it was logical to expect, the courses in the scientific area of Theatre (TEA).
6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de
aprendizagem da unidade curricular.
A par da aprovação anual dos programas por parte do Conselho Científico, o responsável de cada unidade
curricular, coordenado pela Direção do ciclo de estudos em parceria com os diferentes Departamentos e
Secções Autónomas, para além de ter que especificar os objectivos, conteúdos, metodologia e bibliografia
tem também que enunciar a demonstração da coerência dos conteúdos programáticos e da metodologias
de ensino com os
objetivos de aprendizagem da unidade curricular e também a avaliação e os seus momentos, periodicidade
e tipo de exercício a desenvolver estão descritos no programa da unidade curricular.
A avaliação está inerentemente centrada nos objetivos e tal processo é extensivamente debatido,
analisado e promovido em reuniões de coordenação com os docentes e continuamente inquirida junto dos
discentes como forma de o garantir e promover.
6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning
outcomes.
In addition to the annual approval of the programs by the Scientific Council, the head of each unit
curriculum, coordinated by the Director of the course of study in partnership with the different
Departments and Autonomous Sections, apart from having to specify the objectives, contents,
methodology and bibliography has also stating that the demonstration of the consistency of the course
contents and teaching methodologies the
learning objectives of the course and the evaluation and its moments, frequency and type of exercise to
develop are described in the course program.
The evaluation is inherently focused on goals and this process is extensively discussed, analyzed and
promoted in coordination meetings with teachers and continuously reporting from the students as way to
ensure and promote.
6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
Dada a natureza do ciclo de estudos, as metodologias de ensino e as atividades em que os alunos
participam são sobretudo de natureza artística, mas como é óbvio há uma cultura de investigação no seio
da escola e do curso e que levam à promoção de conferências, idas aos espetáculos, criação própria de
espetáculos, seminários e produção de artigos onde muitas vezes acontece trabalho de colaboração com
os alunos que inevitavelmente leva à mencionada produção cientifica.
Atendendo directamente à pergunta, as metodologias de ensino que facilitam a participação dos
estudantes em atividades cientificas são essencialmente as metodologias que envolvem a investigação e a
produção de textos críticos.
Durante o ciclo de estudo estas diligências são muitas vezes canalizadas para as atividades
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cientificas que ocorrem nos outros cursos com os quais nosso curso se integra e colabora por exemplo
com o Centro de Estudos Arnaldo Araújo da ESAP, estrutura de investigação.
6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
Given the nature of the course, the teaching methods and activities in which students participate are
mainly of an artistic nature, but of course there is a research culture within the school and the course and
that lead to the promotion of conferences, visits to shows, creation itself shows, seminars and production
of articles which often happens collaborative work with students which inevitably leads to the
aforementioned scientific production.
Given the question directly, the teaching methodologies that facilitate the participation of students in
scientific activities are essentially the methodologies that involve research and the production of critical
texts.
During the course of study of these procedures are often channeled into activities
scientific occurring in other courses with which our course integrates and collaborates for example with
the Center Arnaldo Araújo of ESAP, research structure.

7. Resultados
7.1. Resultados Académicos
7.1.1. Eficiência formativa.
7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency
2011/12

2012/13

2013/14

N.º diplomados / No. of graduates

11

11

5

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years*

11

11

5

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years

0

0

0

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years

0

0

0

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years

0

0

0

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.
7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas
unidades curriculares.
O ciclo de estudos de Teatro – Interpretação e Encenação centrando a sua proposta formativa no ensino
artístico tem por base uma grande ênfase e sustentação nas unidades curriculares práticas, teóricopráticas e de práticas laboratoriais na sua grande maioria da área científica de Teatro facto que é
conhecido e procurado pelos alunos à sua inscrição no ciclo de estudos. Esta predisposição é espelhada
nos resultados académicos, e embora não exista nenhum estudo aturado acerca da comparação do
sucesso escolar pelas diferentes áreas científicas e respetivas unidades curriculares, a experiência prova
que as unidades curriculares da área científica de Teatro tem um maior nível de sucesso escolar em
comparação às outras que compõem o ciclo de estudos.
7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related
curricular units.
The study programme Theatre – Acting and Directing focusing its formative proposal in art education is
based on a strong emphasis and support in the practical, theoretical-practical and laboratory practice
curricular units in the vast majority of the scientific area of Theatre a fact that is known and sought after by
students before their frequency in the study programme. This predisposition is mirrored in the academic
results, and although there is no large-scale study on the comparison of academic success by the different
scientifics areas and their curricular units, experience proves that the curricular units in the scientific area
of Theatre has a higher level of academic success compared to the others that are part of the study
programme.
7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de
ações de melhoria do mesmo.
A partir dos resultados quantitativos da monitorização do sucesso/insucesso escolar é possível exercer
um controlo e obter conclusões gerais, do ciclo de estudos, e particulares, de cada unidade curricular, a
cada semestre.
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Esta informação é discutida em reuniões de coordenação promovidas pela Direcção do ciclo de estudos,
tentando perceber problemas e motivações, no sentido de encontrar soluções adequadas e consequentes
melhorias, sempre no caminho de aumentar o sucesso escolar.
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
From the quantitative results of the monitoring of school success / failure is possible to exercise control
and provide general conclusions, the course of study, and individuals of each course each semester.
This information is discussed in coordination meetings organized by the Directorate of the course, trying
to understand problems and motivations in order to find appropriate and consequent improvements,
always in the way of increasing school success solutions.

7.1.4. Empregabilidade.
7.1.4. Empregabilidade / Employability
%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of
graduates that obtained employment until one year after graduating

33

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that
obtained employment in other areas of activity

67

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de
estudos / Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area.

75

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.
Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.
7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante
do ciclo de estudos e respectiva classificação (quando aplicável).
Grupo de Investigação em Arte e Estudos Críticos do Centro de Estudos Arnaldo Araújo uID 4041, com a
classificação (FCT) de Bom.
7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if
applicable).
Research Group in Art and Critical Studies of the Centro de Estudos Arnaldo Araújo uID 4041, with the
mark
(FCT) of "Good".
7.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas
internacionais com revisão por pares, nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos
(referenciação em formato APA):
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/a228568f-0c79-f860-f3f8-54591519e9b5
7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/a228568f-0c79-f860-f3f8-54591519e9b5
7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico.
As atividades realizadas pelo ciclo de estudos de Teatro contribuem quer para o desenvolvimento do
estudo do teatro, quer para a dinamização cultural e artística da região do grande Porto, e deste modo
constituem uma mais-valia para o desenvolvimento económico da região.
7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and
development.
The activities performed by Theatre studies cycle contribute either to the development of the study of
theatre or for cultural and artistic dynamism of the Porto region and thus constitute an asset for the
economic development of the region.
7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais.
As atividades do ciclo de estudos de Teatro são desenvolvidas em parceria tanto com instituições
nacionais, nomeadamente o Teatro Nacional de São João (Porto), o Cine-Teatro Constantino Nery
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(Matosinhos), e o FITEI (Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, Porto), bem como com
instituições internacionais no âmbito dos protocolos Erasmus (referidos no ponto 3.2.1).
7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships.
The Theatre studies cycle´s activities are developed in partnership with both national institutions like the
Saint John National Theatre (Porto), the Constantino Nery Cinema (Matosinhos) and the International
Festival of Iberian Expression Theatre (FITEI - Porto),as well as international institutions under the
Erasmus protocols (referred in section 3.2.1).
7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
As atividades científicas desenvolvidas ao nível do Departamento de Teatro e Cinema da ESAP são
monitorizadas por uma Comissão Científica, visando a sua qualidade e rigor científico; as atividades
artísticas são objeto de avaliação quer quantitativa (número de espetadores), quer qualitativa, através do
feedback obtido junto do público e de especialistas, permitindo assim uma melhoria contínua das
mesmas.
7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
The scientific activities developed within the ESAP´s Theatre and Film Department are monitored by the
Scientific Committee with the aim of reach quality and scientific rigor. The artistic activities are subject to
either quantitative (number of assistance) and qualitative evaluation through the feedback obtained from
the public and experts allowing a continuous improvement of the referred activities.

7.3. Outros Resultados
Perguntas 7.3.1 a 7.3.3
7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e
formação avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos.
No âmbito da atividade didática e paralelamente, são desenvolvidas uma série de atividades de caráter
artístico e técnico relacionadas com as áreas cientificas fundamentais do ciclo de estudos,
especificamente no desenvolvimento da produção artística, espetáculos teatrais de apresentação pública,
com momentos dinamizadores do contexto social e local no qual a ESAP se insere. Também a colaboração
com museus e outras instituições artísticas integradas nas atividades para a dinamização desses
equipamentos. Também feiras do livro teatral, leituras dramatizadas e de poesia abertas ao público, aulas
abertas, participação no dia nacional dos centros históricos que promovem o contacto e um serviço à
comunidade.
Entre as atividades programadas anualmente estão as Comemorações do Dia Mundial do Teatro do ITT, e
do Dia Mundial da Criança, com espetáculos e leituras.
7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main
scientific area(s) of the study programme.
Under the didactic activity and in parallel, are developed a series of artistic nature and technical activities
related to the key scientific areas of the course, specifically in the development of artistic production,
theater shows public presentation, with facilitators times of social context and location where the ESAP is
inserted. Also collaboration with museums and other art institutions integrated in the activities for the
promotion of such equipment. Also fairs theatrical book, dramatized reading of poetry and open to the
public
open classes, participation in the national day of the historic centers that promote contact and community
service.
Among the activities planned are the annual Celebration of World Theatre Day of ITT, and the World
Children's Day, with performances and readings.
7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica,
e a ação cultural, desportiva e artística.
Acreditamos que as atividades relatadas no ponto 7.3.1 são um valor acrescido no meio no qual a nossa
instituição se insere, facto que é demonstrado pela continua solicitação dos nossos alunos em
programações e atividades que envolvem instituições sociais e humanitárias (por exemplo, o Hospital
Santo António do Porto e Infantários das nossas freguesias envolventes).
Também acreditamos que os nossos formados quando integrados em companhias profissionais de teatro
regionais enriquecem o tecido cultural e artístico .
7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and
artistic activities.
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We believe that the activities reported in section 7.3.1 are added value in the medium in which our
institution belongs; this is demonstrated by the continued application of our students in programs and
activities that involve social and humanitarian institutions (eg, the hospital Santo António Porto and
Nurseries of our surrounding parishes).
We also believe that our graduates when integrated into regional professional theater companies enrich
the cultural and artistic environment.
7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos
e o ensino ministrado.
A informação divulgada ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o ensino ministrado, é feita
quer através de flyers informativos, quer através da página oficial de internet, quer através da
apresentação da escola e do curso em feiras pedagógicas e, sobretudo, através de representações teatrais
dos alunos. A informação institucional é trabalhada com o Gabinete de Relações Externas e Internacionais
e a Direção Académica em cooperação com a Direção do ciclo de estudos e é fruto duma reflexão acerca
da imagem e filosofia da escola e do plano de estudos que se quer transmitir ao publico. Desde o design
até à correção da informação, passando pelos textos descritivos tudo é escrutinado para que a adequação
do conteúdo seja a melhor e a mais informativa acerca da ESAP e do ciclo de estudos.
7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the
education given to students.
The information release to the outside of the institution, the study programme and the education provided
is done either through informational flyers, or through the official site internet, or through of the school
presentation and ongoing educational fairs and even in presentations and symposiums on higher
education. The information is crafted with the External Relations Department and International and
Academic Board in cooperation with the Director of the study programme and is the fruit of a reflection on
the image and philosophy of the school and study programme to be transmitted to the public. From the
design to the accuracy of the information, passing through descriptive texts everything is scrutinized for
that the adequacy of the content is the best and the most informative about the ESAP and the study cycle.

7.3.4. Nível de internacionalização
7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level
%
Percentagem de alunos estrangeiros matriculados na instituição / Percentage of foreign students

2.7

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility
programs (in)

5.4

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility
1.4
programs (out)
Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in)

7.9

Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out)

10.5

8. Análise SWOT do ciclo de estudos
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos
8.1.1. Pontos fortes
Relação da ESAP com a comunidade;
O Curso está inserido numa Instituição que partilha com outros cursos de formação em diferentes campos
artísticos
Reconhecimento e prestígio da ESAP junto de um conjunto de instituições que têm um papel ativo na
intervenção cultural e de desenvolvimento da comunidade;
A sua localização na zona histórica da Cidade do Porto – classificada como Património da Humanidade –
corresponde a uma opção estratégica que tem estimulado uma participação constante no meio urbano em
que se insere
Relação da ESAP/CESAP junto da comunidade envolvente e dos seus públicos privilegiados;
Relação da ESAP com Instituições potencialmente empregadoras; Companhias de Teatro, Escolas, ATL;
Relacionamento de proximidade dos professores com os estudantes e ampla disponibilidade para
acompanhamentos dos projetos A ESAP caracteriza-se pelo excelente ambiente académico que resulta da
sua dimensão humana numa estreita interligação entre discentes e docentes.
A partilha de instalações e equipamentos (laboratórios maquetagem, de fotografia, de impressão, de
serigrafia, etc.) com as outras áreas de ensino artístico existentes na Escola (Cinema, Vídeo, Fotografia,
Multimédia, Teatro, Artes Plásticas e Intermédia…) permite aos alunos interdisciplinaridade no
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desenvolvimento de trabalhos com recurso a uma grande variedade de meios.
Projetos de formação ao longo da vida e de formação contínua, atendendo às especificidades dos
públicos-alvo (Pós-graduações; formação acreditada no recentemente criado Núcleo de Formação
Certificada, Cursos livres, Universidade Sénior);
Multidisciplinaridade artística do corpo docente e alto nível de qualificação do mesmo;
Boas práticas relacionais com instituições cooperantes, designadamente, na concretização de projetos de
parceria e de investigação;
Diversidade de especializações oferecida pelos diferentes planos de estudos dos Mestrados;
Organização de encontros artísticos de reflexão contemporânea do fazer teatral;
Publicações na área do Teatro integrada nas publicações artísticas da ESAP (nomeadamente as
publicações , cadernos da ESAP, 21x21 e Revista Persona , publicação online, do Departamento de Teatro
e Cinema);
Integração dos estudantes do ciclo de estudos em projetos de investigação
Integração dos estudantes no sistema cooperativo da ESAP/CRESAP
Significativo número de estudantes já integrados no mercado de trabalho;
A mobilidade de docentes do Curso de Teatro em Programas de Mobilidade (ex: Erasmus);
Alargamento de programas de mobilidade com instituições congéneres no Chile, Escuela de Teatro de la
Universidad de Chile, Santiago

8.1.1. Strengths
Relation of ESAP with the community;
The course is housed in an institution that shares with other courses in different artistic fields
Recognition and prestige ESAP from a number of institutions that have an active role in cultural
intervention and community development;
Its location in the historic district of Harbour Town - classified as a World Heritage Site - represents a
strategic option that has stimulated a constant participation in the urban environment in which it operates
Relation of ESAP / ESCAP with the surrounding community and its privileged public;
Relationship with potential employers ESAP institutions; Theatre Companies, Schools, ATL;
Close relationship between teachers and students and the wide availability of projects for accompaniments
The ESAP is characterized by excellent academic environment which results from its human dimension in
a close connection between students and teachers.
The sharing of facilities and equipment (laboratories Breadboarding, photography, printing, screen
printing, etc.) with the other existing areas of art education at the School (Movies, Video, Photography,
Multimedia, Theatre, Visual Arts and Intermedia ...) allows students to develop interdisciplinary studies
using a variety of means.
Training projects lifelong and continuing education, meeting the specific needs of target audiences
(Postgraduate, accredited training in the newly created Certified Training Center, free courses, Senior
University);
Artistic multidisciplinary faculty and high level of qualification of the same;
Good relational practices cooperating with, namely, the achievement of partnership projects and research
institutions;
Diversity of specializations offered by the different curricula of Masters;
Organization of artistic events of contemporary reflection of doing theater;
Publications in the area of integrated theater arts publications ESAP (including publications, notebooks
ESAP, 21x21 and Persona magazine, online publication, the Department of Theatre and Film);
Integration of students of the course in research projects
Integration of students into cooperative system of ESAP / Cresap
Significant number of students already integrated in the labor market;
The mobility of faculty in the School of Theatre of Disability Programs (eg Erasmus);
Extension mobility programs with similar institutions in Chile, Escuela de Teatro de la Universidad de
Chile, Santiago
8.1.2. Pontos fracos
Necessidade de alargamento de parcerias nacionais e internacionais;
Maior mobilidade de docentes e alunos do Curso em Programas de Mobilidade (ex: Erasmus, outros );
Desconhecimento junto de alguma comunidade local, regional e do espaço nacional acerca dos nossos
cursos e de outras atividades de formação que decorrem durante o ano lectivo, como cursos livres,
seminários, ações pontuais de formação
A falta de recursos a aplicar nos meios de divulgação (publicidade) das nossas ofertas formativas;
A falta de alunos interessados em completar novos ciclos de estudos uma vez acabada a licenciatura;
O número de alunos inscritos não ser maior, tentando alcançar a meta estabelecida pelo ministério (20).
No entanto devemos lembrar que a nossa escola é uma escola particular e também o grave momento
económico que atravessámos;
Dificuldades, por parte dos estudantes na utilização das línguas estrangeiras, dificultando a leitura de
textos estrangeiros, a mobilidade assim como as práticas de investigação e de estudo.
A necessidade de incrementar o número dos nossos alunos em programas de formação no estrangeiro no
programa ERASMUS, mas este assunto está intimamente condicionado pelas condições económicas do
País.
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8.1.2. Weaknesses
Need for expansion of national and international partnerships;
A greater mobility of teachers and students in the Course of Disability Programs (eg Erasmus, others);
Unfamiliarity with some local, regional and national space community about our courses and training
The lack of resources to implement the means of communication (advertising) of our training offers;
The lack of students interested in completing new study cycles once finished her degree;
The number of students enrolled not be greater, reaching the target set by the ministry (20). However we
must remember that our school is a private school and also the severe economic times we crossed;
Difficulties on the part of students in the use of foreign languages, making the reading of foreign texts,
mobility as well as the practices of research and study.
The need to increase the number of our students in training programs abroad in the ERASMUS program,
but this issue is closely conditioned by the economic conditions of the country.
8.1.3. Oportunidades
Preocupação global que passa por uma politica geral de aumento das qualificações e formação da
população portuguesa em geral, que é uma preocupação nacional, no campo do ensino;
Melhoramento das condições do estudante no ingresso ao ensino superior
A democratização do ensino superior e o seu alargamento a camadas mais extensas
Alargamento de programas de mobilidade europeia e transnacionais ( como já existem alguns programas)
para professores e estudantes;
A possibilidade de criação e diversificação de novos Mestrados ou pós-graduações tendentes a um
cruzamento das nossas áreas artísticas ;
Como Curso integrado numa Cooperativa sem fins lucrativos intensificar a nossa preocupação e ação
social (já existente) de intervenção no combate à pobreza e exclusão social, numa ação conjunta de
através associação de alunos e de professores
Integrar socialmente através da arte na comunidade
Incentivar a criação local de programas culturais de desenvolvimento , com a autarquia, juntas de
freguesia , associações recreativas e culturais , bairros, etc.;
Motivar a integração dos jovens , adultos e crianças numa estrutura de caracter universitário através de
programas júnior e sénior ;
Aproveitar de integrar a nossa atitude artística globalizante como uma forma de dialogo nas diferentes
instituições que colaboram connosco.
8.1.3. Opportunities
Global concern passing through a general policy of increasing the qualifications and training of the
Portuguese population in general, which is a national concern in the field of education;
Improving the conditions of the student enrollment in higher education
The democratization of higher education and its extension to more extensive layers
Enlargement of the European and transnational mobility programs (as there are already some programs)
for teachers and students;
The possibility of creation and diversification of new Masters or postgraduate courses aimed at an
intersection of our artistic fields;
Course as part of a cooperative nonprofit intensify our concern and (existing) social intervention action in
combating poverty and social exclusion, in a joint action through association of students and teachers
Integrate socially into the community through art
Encourage the creation of local cultural development programs, with the local authority, parish councils,
recreational and cultural associations, neighborhoods, etc .;
Encourage the integration of young people, adults and children in a structure of university character
through junior and senior programs;
Advantage of integrating ourintegrate our globalizing artistic attitude as a form of dialogue in the different
institutions that collaborate with us.
8.1.4. Constrangimentos
A conjuntura nacional economicamente instável que atravessamos e que leva à um condicionamento e
retração do investimento na formação individual , tanto na formação inicial como numa formação maios
avançada ;
A drástica diminuição do número de estudantes no ensino superior privado nos últimos anos ;
A fuga, ou escoamento dos nossos alunos nos cursos já iniciados para o ensino público que por falta de
recursos e meios se veem obrigados a renunciar a continuar num, ensino particular
O momento nacional de estagnação e recessão económica prolongado, que se prolonga , e que pode
conduzir o país a uma paralisia total em termos de projetos sociais, educativos e artísticos ;
O fraco apoio ou a insuficiência de financiamentos públicos às instituições privadas na atribuição de mais
bolsas de estudo ou de investigação
8.1.4. Threats
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The economically unstable national situation that we are in and that leads to a conditioning and retraction
of individual investment in training, both in initial training and advanced training in swimsuits;
The drastic decrease in the number of students in private higher education in recent years;
The leakage or disposal of our students in the courses already initiated for public education because of
lack of resources and means are forced to discontinue such a, private education
A national moment of stagnation and prolonged economic recession, extending, and that can lead the
country to a total paralysis in terms of social, educational and artistic projects;
The weak support or insufficient public funding to private institutions in awarding more scholarships or
research

9. Proposta de ações de melhoria
9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos
9.1.1. Ação de melhoria
Há uma grande necessidade de melhorar alguns espaços letivos da Escola, nomeadamente os espaços
ligados às aulas práticas. A possível adequação dentro das nossas instalações do auditório virado ao
exterior com a possibilidade de o transformar num espaço público para a comunidade. Isso implica no
entanto licenciamento público com as consequências de prazos legais e outros. Uma vez isto realizado
possibilitará também uma melhoria substancial as condições para a realização de aulas e projetos e uma
melhoria para os professores e alunos.
A adequação do plano curricular, que teve lugar no Ciclo de estudos no ano letivo 2013/2014, está agora a
ser testada.
A organização do curso, dos tempos letivos, da orientação tutorial, dos tempos deixados em plano para os
trabalhos levados a cabo pelos alunos (contemplando a pesquisa, preparação e realização) ficou mais
sistematizada e bem estruturada.
Qualquer ação de melhoria implica uma observação cuidada da parte da Direção do Curso de Teatro que
estará atenta, em conjunto com todas as estruturas da Escola, para propor e aceitar propostas de
alteração que acharmos importantes das condições de trabalho e de aprendizagem.
Aumentar o esforço e a participação em feiras vocacionais, e outros eventos aos quais somos
convidados , de forma a solidificar o prestígio e a notoriedade da Escola e do Curso de teatro ,
especificamente (não esquecendo que a nossa ação como instituição é uma ação global), assim como, o
conhecimento da sua existência e da sua oferta formativa, junto da Comunidade do Norte e Centro do País.
9.1.1. Improvement measure
There is a great need to improve some academic areas of the school, including the spaces linked to
practical classes. The possible adaptation within our facilities auditorium facing the exterior with the
possibility of turning it into a public space for the community. This implies however public license with the
consequences of legal deadlines and others. Once done this will also enable a substantial improvement
the conditions for conducting classes and projects and an improvement for teachers and students.
The suitability of the curriculum, which took place in the study cycle in the academic year 2013/2014, is
now being tested.
The organization of the course of academic time, the tutorials, the plan left time for the work carried out by
students (contemplating the research, preparation and execution) became more systematic and well
structured.
Any improvement action entails careful observation of the Theatre Course direction that will be attentive,
together with all structures of the School, to propose and accept amendments that we find important
working conditions and learning.
Increase the effort and participation in vocational fairs, and other events to which we are invited in order to
solidify the reputation and the reputation of the school and the theater Course, specifically (not forgetting
that our action as an institution is a global action) as well as the knowledge of its existence and its training
offer, from the North Country and Community Center.
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
Prioridade alta para as medidas de publicitação da escola e da sua oferta formativa, junto de feiras
vocacionais e outros locais e ações, onde seja pertinente essa divulgação. Tempo de implementação:
contínuo.
Prioridade alta para a mudança de instalações e modernização de equipamentos, já referidos de UCs
práticas, nomeadamente o Estúdio de Televisão. Tempo de implementação: inícios de 2015
Prioridade média para a monitorização dos resultados práticos no processo ensino/aprendizagem depois
da implementação de algumas alterações no plano de estudos, introduzido no curso em 2013/2014. Tempo
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de implementação: se se demonstrar necessária qualquer alteração, deverá ser implementada para
produzir efeitos no novo ano letivo de 2015/2016.
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
High priority for publicity measures of the school and its curriculum, along with vocational fairs and other
places and actions where such disclosure is appropriate. Timetable: continuous.
High Priority to relocate and modernization of equipment, cited above PAs practice, including the
Television Studio. Timetable: 2015 beginnings
Medium priority for the monitoring of practical results in the teaching / learning process after the
implementation of changes to the curriculum, introduced in the current 2013/2014. Timetable: if it is shown
requiring any changes should be implemented to take effect in the new school year 2015/2016.
9.1.3. Indicadores de implementação
Solicitar novas e mais adequadas ferramentas de publicitação da ESAP e da Licenciatura de TeatroInterpretação e Encenação no exterior, nos vários eventos, onde é possível que a Escola esteja presente, e
faça a divulgação do seu trabalho particularmente na produção de espetáculos teatrais e da sua
divulgação na comunidade .
Promover formas de monitorização do funcionamento do ciclo de estudos na presente remodelação
curricular , proposta que deverá integrar elementos da Direção de Curso Teatro , da Direção do
Departamento, Secções Autónomas e do Conselho Pedagógico, com vista à elaboração de um relatório
que ateste o bom funcionamento das UCs ou proponha alterações para melhoria, caso seja necessário, até
ao final do presente ano letivo.
9.1.3. Implementation indicators
Request new and more appropriate tools of publication of the ESAP and the Degree of theaterInterpretation and Staging outside in various events where it is possible that the school is present and
make the dissemination of its work particularly in the production of theatrical performances and distribute
it in the community.
Promote ways of monitoring the functioning of the course in this curricular changes, a proposal must
integrate the Course Theatre Department, the Department of Management, Autonomous Sections and the
Pedagogical Council, with a view to producing a report documenting that the proper functioning PAs or
propose changes for improvement, if necessary, by the end of this school year.

10. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
10.1. Alterações à estrutura curricular
10.1. Alterações à estrutura curricular
10.1.1. Síntese das alterações pretendidas
<sem resposta>
10.1.1. Synthesis of the intended changes
<no answer>

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)
Mapa XI
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Teatro - Interpretação e Encenação
10.1.2.1. Study programme:
Theatre - Acting and Directing
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10.1.2.2. Grau:
Licenciado
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
(0 Items)

0

0

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos
Mapa XII
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Teatro - Interpretação e Encenação
10.2.1. Study programme:
Theatre - Acting and Directing
10.2.2. Grau:
Licenciado
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
<sem resposta>
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
<no answer>

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Duração /
Scientific Area (1) Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Observações /
ECTS
Contact Hours (4)
Observations (5)

(0 Items)

<sem resposta>

10.3. Fichas curriculares dos docentes
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Mapa XIII
10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
<sem resposta>
10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
<sem resposta>
10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
10.3.4. Categoria:
<sem resposta>
10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>
10.3.6. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)
Mapa XIV
10.4.1.1. Unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
<sem resposta>
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
<sem resposta>
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
<no answer>
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>
10.4.1.5. Syllabus:
<no answer>
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular
<sem resposta>
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
<no answer>
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
<sem resposta>
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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<no answer>
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
<sem resposta>
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
<no answer>
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
<sem resposta>
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