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CEF/0910/25756 — Guião para a auto-avaliação (Univ)
- Ciclo de estudos em funcionamento
Caracterização do ciclo de estudos.
A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Escola Superior Artística Do Porto
A1.a. Descrição da instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Escola Superior Artística Do Porto
A2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior Artística Do Porto
A2.a. Descrição da unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior Artística Do Porto
A3. Ciclo de estudos:
Arquitectura
A3. Study cycle:
Architecture
A4. Grau:
Mestre (MI)
A5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Arquitectura
A5. Main scientific area of the study cycle:
Architecture
A6.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março
(CNAEF).
580
A6.2. Classificação da área secundária, do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de
Março (CNAEF), se aplicável.
<sem resposta>
A6.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16
de Março (CNAEF), se aplicável.
<sem resposta>
A7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
300
A8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006):
10 Semestres
A8. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006):
10 semesters
A9. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
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90
A10. Condições de acesso e ingresso:
Desenho + Geometria Descritiva ou Desenho + História da Cultura e das Artes ou Geometria Descritiva +
História da Cultura e das Artes
A10. Entry Requirements:
Drawing + Geometry or Drawing + History of Visual Arts or Geometry + History of Visual Arts

A11. Ramos, opções, perfis...
Pergunta A11
A11. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização de percursos alternativos em que
o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):
Não

A11.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ... (se aplicável)
A11.1. 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 cycle (if applicable)
Opções/Ramos/... (se aplicável):

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

Não Aplicável

Not applicable

A12. Estrutura curricular
Anexo I - Não Aplicável
A12.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A12.1. Study Cycle:
Architecture
A12.2. Grau:
Mestre (MI)
A12.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não Aplicável
A12.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not Applicable

A12.4. 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*

Arquitectura
Urbanismo

ARQ

130

3

URB

9

Construção e Tecnologias

6

CET

42

3
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Desenho

26

0

Teoria e Crítica Da Arquitectura TCARQ

DES

18

3

Teoria e Crítica da Arte

TCA

3

3

História da Arquitectura

HARQ

30

0

Ciências Sociais

CS

21

0

Livre

Livre

0

3

279

21

(9 Items)

A13. Plano de estudos
Anexo II - Não Aplicável - 1.º ano/1.º semestre
A13.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A13.1. Study Cycle:
Architecture
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não Aplicável
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not Applicable
A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º ano/1.º semestre
A13.4. Curricular year/semester/trimester:
1.º year/1.º semester

A13.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Horas
Área Científica /
Duração /
Trabalho /
Scientific Area
Duration (2) Working Hours
(1)
(3)

Horas
Contacto /
Contact Hours
(4)

Projecto I (Anual)

ARQ

A

530

T:30 PL:240 S:30 20

Obrigatória

Desenho/Modelação e
Maquetagem (Anual)

DES

A

266

T:15 PL:165

10

Obrigatória

Geometria I

DES

S

80

TP:45

3

Obrigatória

Introdução à Cultura
Tectónica

CET

S

80

TP:30

3

Obrigatória

Arquitectura
Contemporânea/Modelos I

TCARQ

S

80

T: 30 OT: 15

3

Obrigatória

História da Arquitectura e
Urbanismo I

HARQ

S

80

T:30

3

Obrigatória

Sistemas Ambientais e
Sustentabilidade

CS

S

80

T:30

3

Obrigatória

ECTS

Observações /
Observations (5)

(7 Items)

Anexo II - Não Aplicável - 1º ano/ 2º semestre
A13.1. Ciclo de Estudos:
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Arquitectura
A13.1. Study Cycle:
Architecture
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não Aplicável
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not Applicable
A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano/ 2º semestre
A13.4. Curricular year/semester/trimester:
1.º year/ 2.º semester

A13.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área
Horas
Científica /
Duração /
Trabalho /
Scientific Area Duration (2) Working Hours
(1)
(3)

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

Projecto I (Anual)

ARQ

A

530

T:30 PL:240
S:30

20

Obrigatória

Desenho/Modelação/Maquetagem
(Anual)

DES

A

266

T:15 PL:165

10

Obrigatória

Geometria II

DES

S

80

TP:45

3

Obrigatória

Materiais e Léxico da Construção

CET

S

80

TP:30

3

Obrigatória

Arquitectura
Contemporânea /Modelos II

TCARQ

S

80

T:30 OT:15

3

Obrigatória

História da Arquitectura e
Urbanismo II

HARQ

S

80

T:30

3

Obrigatória

Psicologia da Percepção

CS

S

80

T:30

3

Obrigatória

(7 Items)

Anexo II - Não Aplicável - 2.º ano/ 3.º semestre
A13.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A13.1. Study Cycle:
Architecture
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não Aplicável
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not Applicable
A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
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2.º ano/ 3.º semestre
A13.4. Curricular year/semester/trimester:
2.º year/ 3.º semester

A13.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Horas
Área Científica /
Horas Trabalho /
Duração /
Contacto /
Scientific Area
Working Hours
Duration (2)
Contact Hours
(1)
(3)
(4)

Projecto II (Anual)

ARQ

A

530

T:30 PL:240 S:30 20

Obrigatória

Desenho Arquitectónico
(Anual)

DES

A

266

T:30 PL: 180

10

Obrigatória

Componentes da Edificação I CET

S

80

TP:30

3

Obrigatória

ECTS

Observações /
Observations (5)

Sistemas Estruturais I

CET

S

80

TP:30

3

Obrigatória

Arquitectura
Contemporânea/Modelos III

TCARQ

S

80

TP:30 OT 15

3

Obrigatória

História da Arquitectura e
Urbanismo III

HARQ

S

80

T:30

3

Obrigatória

Antroplogia do Espaço

CS

S

80

T: 30

3

Obrigatória

ECTS

Observações /
Observations (5)

(7 Items)

Anexo II - Não Aplicável - 2.º ano/ 4.º semestre
A13.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A13.1. Study Cycle:
Architecture
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não Aplicável
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not Applicable
A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º ano/ 4.º semestre
A13.4. Curricular year/semester/trimester:
2.º year/ 4.º semester

A13.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Horas
Área Científica /
Horas Trabalho /
Duração /
Contacto /
Scientific Area
Working Hours
Duration (2)
Contact Hours
(1)
(3)
(4)

Projecto II (Anual)

ARQ

A

530

T: 30 PL: 240 S:
30

20

Obrigatória

Desenho Arquitectónico
(Anual)

DES

A

266

T:30 PL:180

10

Obrigatória

Componentes da Edificação
II

CET

S

80

TP:30

3

Obrigatória
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Sistemas Estruturais II

CET

S

80

TP:30

3

Obrigatória

Arquitectura
Contemporânea/Modelos IV

TCARQ

S

80

T:30 OT: 15

3

Obrigatória

História da Arquitectura e
Urbanismo IV

HARQ

S

80

T:30

3

Obrigatória

Sociologia Urbana I

CS

S

80

T:30

3

Obrigatória

(7 Items)

Anexo II - Não Aplicável - 3º ano/5.º semestre
A13.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A13.1. Study Cycle:
Architecture
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não Aplicável
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not Applicable
A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano/5.º semestre
A13.4. Curricular year/semester/trimester:
3.º year/ 5.º semester

A13.5. Plano de estudos / Study plan
Área Científica /
Unidades Curriculares /
Scientific Area
Curricular Units
(1)

Duração /
Duration (2)

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

Projecto III (Anual)

ARQ

A

636

T:30 PL:300 O:30 24

Obrigatória

Conforto Ambiental I

CET

S

80

TP:30

3

Obrigatória

Concepção Estrutural I

CET

S

80

TP:30

3

Obrigatória

História da Arquitectura
Moderna I

HARQ

S

80

T:30 OT: 15

3

Obrigatória

Teoria e História do
Urbanismo
Contemporâneo I

HARQ

S

80

T:30 OT: 15

3

Obrigatória

Economia dos Recursos

CS

S

80

T: 30 OT: 15

3

Obrigatória

Desenho Assistido por
Computador I

DES

S

80

TP:45

3

Optativa

Cenografia

TEA

S

75

T: 15 PL: 30

3

Optativa

(8 Items)

Anexo II - Não Aplicável - 3º ano/6.º semestre
A13.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A13.1. Study Cycle:
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Architecture
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não Aplicável
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not Applicable
A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano/6.º semestre
A13.4. Curricular year/semester/trimester:
3º year/6.º semester

A13.5. Plano de estudos / Study plan
Área Científica /
Unidades Curriculares /
Scientific Area
Curricular Units
(1)

Duração /
Duration (2)

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

Projecto III (Anual)

ARQ

A

636

T: 30PL:300 O:30 24

Instalações I

CET

S

80

TP: 30

3

Obrigatória
Obrigatória

Concepção Estrutural II

CET

S

80

TP: 30

3

Obrigatória

História da Arquitectura
Moderna II

HARQ

S

80

T: 30 OT: 15

3

Obrigatória

Teoria e História do
Urbanismo
Contemporâneo II

HARQ

S

80

T: 30 OT: 15

3

Obrigatória

Paisagem Urbana

URB

S

80

T: 30 OT: 15

3

Obrigatória

Arte Contemporânea

TCA

S

80

T: 30 OT: 15

3

Obrigatória

(7 Items)

Anexo II - Não Aplicável - 4.º ano/7.º semestre
A13.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A13.1. Study Cycle:
Architecture
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não Aplicável
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not Applicable
A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4.º ano/7.º semestre
A13.4. Curricular year/semester/trimester:
4.º year/ 7.º semester
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A13.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Horas Trabalho / Horas Contacto /
Duração /
Observações /
Scientific Area
Working Hours Contact Hours
ECTS
Duration (2)
Observations (5)
(1)
(3)
(4)

Projecto IV (Anual)

ARQ

A

636

T: 30 PL: 300 O:
30

24

Obrigatória

Instalações II

CET

S

80

TP: 30

3

Obrigatória

Princípios e Prácticas de
Projecto para uma
Arquitectura Sustentável

CET

S

80

TP: 30

3

Obrigatória

Urbanologia I

URB

S

80

TP:45

3

Obrigatória

Teoria da Arquitectura I

TCARQ

S

80

T:30 OT: 15

3

Obrigatória

História do Urbanismo em
Portugal

HARQ

S

80

T: 30 OT: 15

3

Obrigatória

Sociologia Urbana II

CS

S

80

T:30 OT: 15

3

Obrigatória

(7 Items)

Anexo II - Não Aplicável - 4º ano/8.º semestre
A13.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A13.1. Study Cycle:
Architecture
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não Aplicável
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not Applicable
A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º ano/8.º semestre
A13.4. Curricular year/semester/trimester:
4º year/8.º semester

A13.5. 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)

Projecto IV (Anual)

ARQ

A

636

T:30 PL:300 O:30

24

Obrigatória

Conforto Ambiental II

CET

S

80

TP:30

3

Obrigatória

Conservação e
Património

CET

S

80

TP:30

3

Obrigatória

URB

S

80

TP:45

3

Obrigatória

TCARQ

S

80

T:30 OT:15

3

Obrigatória

HARQ

S

80

T:30 OT:15

3

Obrigatória

CS

S

80

T:30 OT: 15

3

Obrigatória

Urbanologia II
Teoria da Arquitectura
II
História da Arquitectura
Portuguesa
Economia Urbana
(7 Items)
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Anexo II - Não Aplicável - 5.º ano/ 9.º semestre
A13.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A13.1. Study Cycle:
Architecture
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não Aplicável
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not Applicable
A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5.º ano/ 9.º semestre
A13.4. Curricular year/semester/trimester:
5.º year/ 9.º semester

A13.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Horas
Área Científica /
Duração /
Trabalho /
Scientific Area
Duration (2) Working Hours
(1)
(3)

Horas
Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

Atelier

ARQ

S

318

PL:180 O:15

12

Obrigatória

Critérios e Técnicas de
Intervenção na Reabilitação - ARQ
Opção I (ARQ)

S

80

T:45

3

Optativa

Análise de Patologias não
estruturais - Opção II (CET)

CET

S

80

T:45

3

Optativa

Coordenação e Gestão do
Projecto - Opção II (CET)

CET

S

80

T:45

3

Optativa

Normativa, Gestão e Controlo
URB
Urbanístico - Opção III (URB)

S

80

T:45

3

Optativa

Desenvolvimento Urbano e
Territorial - Opção III (URB)

URB

S

80

T:45

3

Optativa

Vias e Infraestruturas
Urbanas - Opção III (URB)

URB

S

80

T:45

3

Optativa

Artes Plásticas e Arquitectura
TCA
- Opção IV (TCA)

S

160

T: 45

6

Optativa

Estudos Portugueses - Opção
TCARQ
IV (TCARQ)

S

160

T: 45

6

Optativa

Reabilitação de Sítios Opção I (ARQ)

ARQ

S

80

T: 45

3

Optativa

Ordenamento da Paisagem e
URB
do Território - Opção III (URB)

S

80

T: 45

3

Optativa

(11 Items)

Anexo II - Não Aplicável - 5.º ano/ 10.º semestre
A13.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A13.1. Study Cycle:
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Architecture
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não Aplicável
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not Applicable
A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5.º ano/ 10.º semestre
A13.4. Curricular year/semester/trimester:
5.º year/ 10.º semester

A13.5. 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)

Trabalho de Projecto

ARQ

S

639

OT:15 O:315

24

Obrigatória

Seminário
Metodológico

ARQ

S

53

S:15 OT:15

2

Obrigatória

Seminário Temático I

ARQ

S

53

S:15 OT:15

2

Obrigatória

Seminário Temático II

ARQ

S

53

S:15 OT:15

2

Obrigatória

(4 Items)

Perguntas A14 a A15
A14. Regime de funcionamento:
Outros
A14.1. Se outro, especifique:
Diurno e Nocturno
A14.1. If other, specify:
Daytime/ After working hours
A15. Docente responsável pela coordenação do ciclo de estudos (a respectiva Ficha Curricular deve ser
apresentada no Anexo VIII)
Nicolau Brandão

A16. Estágios e Períodos de Formação em Serviço
A16.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço
Anexo III - Protocolos de Cooperação
Anexo III - Not Appicable
A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Not Appicable
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A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
<sem resposta>

Anexo IV. Mapas de distribuição de estudantes
A16.1.3. Anexo 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>

A16.2. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes
no período de estágio e/ou formação em serviço.
A16.2. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes
nos estágios e períodos de formação em serviço.
Não Aplicável
A16.2. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service
training periods.
Not Applicable

A16.3. Orientadores cooperantes
Anexo V. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB).
A16.3.1. Anexo V. 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>

Anexo VI. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação
de professores).
A16.3.2. Anexo VI. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de
formação de professores) / External supervisors responsible for following the students’ activities (only for
teacher training study cycles)
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 A17
A17. Observações:
Curso Académico e Trabalho de Projecto.
A17. Observations:
Academic Course and Architectural Project.
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1. Objectivos do ciclo de estudos
1.1. Objectivos definidos para o ciclo de estudos.
Os objectivos do ciclo de estudos focam-se na formação da profissão de Arquitecto e do seu papel na
Sociedade, nomeadamente, pela elaboração de projectos que tomem em consideração factores sociais,
tecnológicos, ambientais e construtivos, proporcionando a aprendizgem necessária nos seguintes
domínios: capacidade para conceber projectos de arquitectura que satisfaçam as exiIgências técnicas e
estéticas; conhecimento adequando da História e das teorias da arquitectura bem como das Artes,
Tecnologias e Ciências Humanas conexas; conhecimento das Belas-Artes e respectiva influência sobre a
qualidade da concepção arquitectónica; conhecimento de métodos de investigação; conhecimentos
adequados em matéria de urbanismo e ordenamento; capacidade de aprender as relações entre os
edifícios e o seu ambiente, bem como a necessidade de relacionar entre si os edifícios e os espaços em
função das necessidades e da escala humana; conhecimento dos problemas de concepção estrutural e de
construção.
1.1. Study cycle's objectives.
The study cycle objectives are focused on forming Architects and their role in society, in particular, on
preparing projects that take into account social, technological, environmental and construction factors,
providing the necessary learning in the following areas: ability to create architectural projects that satisfy
both technical and aesthetic requirements; adapting knowledge of history and theories of architecture and
the Arts; Humanities and related technologies; knowledge of Fine Arts and its influence on the quality of
architectural project; knowledge research methods; adequate knowledge of urban design and planning,
ability to learn the relationships between buildings and their environment, as well as the need to relate to
each other the buildings and spaces according to needs and human scale, knowledge of the structural
design and construction.
1.2. Demonstração de que os objectivos definidos se enquadram na missão e objectivos da instituição.
A Escola Superior Artística do Porto, enquanto Instituição de Ensino Superior Universitário nas áreas das
Artes e da Arquitectura, tem como objectivo ministrar ciclos de estudo das artes em geral e da arquitectura
em particular.
Neste sentido, detem um leque de capacidades e competências próprias que lhe permitem disponibilizar à
comunidade um quadro de cursos superiores que exploram universos temáticos afins à formação de
artistas e arquitectos. O Mestrado Integrado em Arquitectura consubstancia-se na raiz de um dos mais
antigos cursos privados de Arquitectura em Portugal, pelo que os objectivos definidos não só se
enquadram na missão e objectivos da Instituição, como também se ancoram na larga experiência prévia
adquirida de ensino da Arquitectura ao longo de mais de 25 anos a formar arquitectos (cuja prática tem
sido profissionalmente validada não apenas nacionalmente, como também internacionalmente). Assim,
para além de satisfazer as perspectivas de formação profissional com competências adequadas ao
mercado europeu, também existe a preocupação de corresponder às responsabilidades definidas para os
Arquitectos no quadro legal português, nomeadamente os constantes no n.º 3 do artigo 42 dos Estatutos
da Ordem dos Arquitectos: "Os actos próprios da profissão de Arquitecto consubstanciam-se em estudos,
projectos, planos e actividades de consultadoria, gestão e direcção de obras, planificação, coordenação e
avaliação, repostadas ao domínio da arquitectura, o qual abrange a edificação, o urbanismo, a concepção
e desenho do quadro espacial da vida da população, visando a integração harmoniosa das actividades
humanas no território, a valorização do património construído e do ambiente". Encontrando-se as
instalações físicas da Escola Superior Artística do Porto no centro histórico do Porto, classificado como
Património Mundial da Unesco (e sendo esta uma Escola associada da Unesco), uma das missões mais
estruturantes da Escola Superior Artística do Porto, consolidada no Mestrado Integrado em Arquitectura, é
precisamente a questão atrás referenciada relativa à "valorização do património construído", pelo que o
tema da Reabilitação se afigura de elevada importância. Não obstante, e para além desta possibilidade, são
oferecidas aos estudantes várias alternativas de desenvolver a sua formação não só no campo estrito da
Arquitectura, mas também no do Desenho Urbano, da Arquitectura Bio-climática e da Construção. A
Escola Superior Artística do Porto, por via do Mestrado Integrado em Arquitectura, tem como um dos seus
principais objectivos formar arquitectos, proporcionando a aprendizagem necessária à aquisição das
competêancias definidas pela União Europeia para a profissão.
1.2. Demonstration that the study cycle's objectives are compatible with the institution's mission and
objectives.
Escola Superior Artística do Porto, as an institution of Higher Education in the Arts and Architecture areas,
aims to provide study cycles of arts in general and architecture in particular.
Thus, they have a range of abilities and skills that enable it to provide to the community a table of courses
that explore thematic universes similar to the training of artists and architects.
The Integrated Master in Architecture is based on the root of one of the oldest private courses of
Architecture in Portugal; in this way, the objectives set not only fit the in mission and goals of the
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institution, but are also anchored in the broad previous experience of teaching Architecture for more than
25 years, training architects (whose professional practice has been validated not only nationally but also
internationally).
Thus, beyond the fact of training with adequate skills to the European market, there is also a concern to
meet the responsibilities defined for Architects in the Portuguese legal framework, in particular those listed
in paragraph 3 of Article 42 of the Architects Order: “Os actos próprios da profissão de Arquitecto
consubstanciam-se em estudos, projectos, planos e actividades de consultadoria, gestão e direcção de
obras, planificação, coordenação e avaliação, repostadas ao domínio da arquitectura, o qual abrange a
edificação, o urbanismo, a concepção e desenho do quadro espacial da vida da população, visando a
integração harmoniosa das actividades humanas no território, a valorização do património construído e do
ambiente".
The ESAP location in the historic centre of Porto city - a world heritage site - represents a strategic choice.
ESAP is also a UNESCO Associated School and one of their more structuring missions consolidated in the
Integrated Master in Architecture, is precisely the question referenced on the back "recovery of the built
heritage", so the issue of rehabilitation appears to be of high importance. Nevertheless, and beyond this
possibility, are offered to students several alternatives to expand their training not only in the narrow field
of Architecture, but also in the Urban Design, Bio-climatic Architecture and Construction. The Escola
Superior Artística do Porto, by his Integrated Master in Architecture, one of its main objectives are make
architects, providing the learning needed to acquire the skills set by the European Union for the exercise of
the profession.
1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
A divulação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos concretiza-se
por via de diversos meios de divulgação, nomeadamente através do contacto directo dos interessados
com os mais distintos órgãos académicos da Escola Superior Artística do Porto afectos ao Mestrado
Integrado em Arquitectura (por exemplo Direcção do Curso de Arquitectura e Direcção do Departamento
de Arquitectura), através de consulta de flyers e desdobráveis de distribuição gratuita à comunidade em
geral, através da consulta de canais virtuais (por exemplo, página web da ESAP e newsletters), através de
publicações académicas próprias da Instituição e do Mestrado Integrado em Arquitectura (por exemplo,
revista 21x21, livro "25 anos/25 testemunhos"), através de múltiplos anúncios na imprensa local e
nacional, através de notícias em jornais de referência (por exemplo, "O Público") sobre actividades
desenvolvidas no âmbito do Mestrado Integrado em Arquitectura e com impacto na comunidade.
1.3. Means by which the students and teachers involved in the study cycle are informed of its objectives.
The means by which the students and teachers involved in the study cycle manifests itself through various
media, including through direct contact with interested people to the most distinguished academic boards
of Escola Superior Artística do Porto assigned to the Integrated Master in Architecture (for example
Architecture Course Direction and the Architecture Department), consulting flyers and brochures of free
distribution to the general community, through the virtual channels (for example web page and ESAP
newsletters), by own academic publications of the Institution and from the Integrated Master in
Architecture (for example 21x21 magazine, “25 Anos/25 Testemunhos" Book), through multiple
advertisements in local and national press, through news in leading newspapers (for example, “O Público”)
about activities developed by the Integrated Master in Architecture and with impact on the community.

2. Organização Interna e Mecanismos de 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 Escola Superior Artística do Porto tem como principal orgão de gestão académica a Direcção
Académica. É estritamente a este órgão que a Direcção do Curso de Arquitectura (Mestrado Integrado),
órgão máximo pela coordenação do ciclo de estudos, reporta. Assim, em termos de estrutura
organizacional, a Direcção do Curso de Arquitectura (Mestrado Integrado), sempre que necessário
consultando os Departamentos e Secções Autónomas afectas ao Mestrado Integrado em Arquitectura,
remete os mais diversos assuntos à Direcção Académica para aprovação e actualização 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 rectificação, a Direcção Académica devolve o
assunto à Direcção do Curso de Arquitectura (Mestrado Integrado) para que se proceda à respectiva
revisão. Estes assuntos vão desde os programas e distribuição de serviço docente até ao plano de
actividades.
2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study cycle, including its approval, the
syllabus revision and updating, and the allocation of academic service.
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The main board of academic management of Escola Superior Artística do Porto is the Academic Board. It is
strictly to this board that the Architecture Course Direction, (Integrated Master) highest board of
coordinating of the study cycles, reports.
Thus, concerning organizational structure, the Course Direction of Architecture (Integrated Master),
wherever necessary, consulting the Departments and the Autonomous Sections assigned to the Integrated
Master in Architecture, sends all kind of subjects to the Academic Board for approval and update (which in
turn refers to other academic boards such as the Scientific and Pedagogic Council). If you needed any
correction, the Academic Board returns the matter to the Architecture Course Direction (Integrated Master)
in order to proceed with its review. These issues range from the programs, teaching service and Activities
Plan.
2.1.2. Forma de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de
decisão que afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.
São diversas as formas de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de
tomada de decisão que afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade, nomeadamente,
pela participação directa que os memos podem ter em órgãos académicos da Escola Superior Artística do
Porto nos quais têm representantes oficiais (por exemplo, o Conselho Geral, o Conselho Pedagógico e o
Provedor do Estudante). Para além destes e pelo facto da Escola Superior Artística do Porto ser gerida por
uma Cooperativa (Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto), qualquer docente ou discente
(fazendo-se 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 âmbito do Mestrado Integrado em Arquitectura e promovidas pelos seus
distintos órgãos (Direcção do Curso, Direcções de Departamento e Secções Autónomas).
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 an active participation of teachers and students in decision-making
processes that affect teaching and learning and quality, including direct participation that they can have on
Academic Structures of Escola Superior Artística do Porto, where they can have official representatives
(for example, the General Council, Pedagogical Council and Student Provider).
Besides these ones and concerning that the Escola Superior Artística do Porto is managed by a
Cooperative (Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto), any teacher or student (signing up as
collaborator), can participate and has the right to vote on the General Meeting Table.
We can also refer the many and several coordination meetings, carried out under the Integrated Master in
Architecture and promoted by its several academic structures (Course Direction, Departments and
Autonomous Sections)

2.2. Garantia da Qualidade
2.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
A estrutura orgánica da ESAP, adequada ao RJIES, permite o controle da organização pedagógica e
científica dos ciclos de estudo em funcionamento, nos quais se integra o Mestrado Integrado de
Arquitectura. Os órgãos Direcção 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, Direcção de Curso que coordena o funcionamento do mesmo
e pelos Departamentos de Arquitectura e Artes Visuais e as Secções Autónomas de Teoria, Critica e
História e de Ciências Socias, em que se inserem as áreas científicas do curso de Arquitectura. Quanto
aos mecanismos de garantia de qualidade, para além da publicitação do regulamento de funcionamento do
Curso, disponível na página web da ESAP, encontra-se a funcionar uma Comissão que prepara normas e
regulamentos de avaliação de desempenho e cuja implementação será feita no próximo ano lectivo.
2.2.1. Quality assurance mechanisms for the study cycle.
The organic structure of ESAP, appropriate to RJIES, allows to control the educational and scientific
organization of the study cycle, including the Integrated Master in Architecture.
The organs, Academic Board, Scientific Council and Pedagogic Council decide, recommend or give advice
on issues that are strictly their responsibility related to the course. This is also supported by the academic
structures, Architecture Course Direction, which coordinates the operation of the same and the
Departments of Architecture and Visual Arts and the Autonomous Sections of Art and History and Social
Sciences.
Concerning the quality assurance mechanisms for the study cycle, in addition to the diffusion of the
Architecture Integrated Master regulation, available on ESAP’s website, is operating an internal
commission that is preparing rules and regulations for evaluating performance and whose implementation
will be made in the next academic year.
2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função
na instituição.
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O Director de Curso é o principal promotor da qualidade do ciclo de estudos.
Para além deste, os Directores de Departamento e das Secções Autónomas têm também de garantir a
máxima qualidade para o ciclo de estudos. Neste sentido, ao promoverem reuniões de coordenação entre
estes orgãos e os docentes do ciclo de estudos, contribuem activamente para que se discuta quais os
melhores mecanismos que se assegurem a boa qualidade do ciclo de estudos. Já no que diz respeito aos
discentes, podem também participar neste processo a partir dos orgãos nos quais têm representação. A
recolha e a síntese destes vários contributos possíveis sobre os mecanismos de garantia de qualidade do
ciclo de estudos é da responsabilidade da Direcção de Curso, a qual comunica à Direcção Académica para
que a mesma proceda à implementação dos mecanismos que entenda mais pertinentes. Está em curso um
processo de regulamentação de avaliação de desempenho e cuja implementação será feita no próximo ano
lectivo.
2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
The Course Director is the main promoter of the quality of the course.
Beyond this, the Departmental Directors and Autonomous Sections must also ensure the highest quality of
the study cycle.
Thus, promoting coordination meetings between these Academic Structures and the teachers of the study
cycle, contribute actively to discuss the best mechanisms to ensure the good quality of the study cycle.
Concerning the students, they may also participate in this process from the Academic Structures in which
they have representation. The collection and synthesis of these various possible contributions on the
mechanisms of quality assurance of the study cycle is responsibility of the Course Director, which
communicates the academic Board for it to proceed with the implementation of the mechanisms which it
considers appropriate. There is on course a regulamentation process for evaluating performance and
whose implementation will be made in the next academic year.
2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de
estudos.
A recolha da informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos procede-se a partir
da coordenação entre os vários orgãos académicos com responsabilidade sobre o funcioamento do ciclo
de estudos, depois de ouvidos os docentes e discentes em reuniões promovidas para esse efeito. Estas
acontecem em momentos próprios para a definição e articulação dos programas das várias unidades
curriculares e respectivos conteúdos programáticos. Outro aspecto também coordenado horizontalmente
e verticalmente prende-se não só com os momentos mas também com os tipos de avaliação. Os docentes,
ora no contexto dos Departamentos e Secções Autónomas, ora no contexto da Direcção de Curso,
reunem-se periodicamente para aferir os níveis de avaliação entre as várias unidades curriculares. Em
termos de procedimento entre orgãos, cabe à Direcção Académica a gestão das questões auscultadas e
levantadas pelos diversos intervenientes, actuando posteriormente da forma que entender mais correcta.
2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study cycle.
The procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study cycle
proceeds from the coordination between the several academic structures which have responsibility for the
operation of the study cycle, after hearing the teachers and students in meetings held for that purpose.
These happen in specific moments for the definition and articulation of the subject programs and their
contents. Another aspect also coordinated horizontally and vertically lies, not only in the times but also in
the kinds of evaluation.
Teachers, sometimes in the context of the Departmental and Autonomous Sections, sometimes in the
context of the Course Direction, meet periodically to check the levels of assessment among the various
subjects. Organizationally, it is the Academic Board that manages the auscultated issues raised by several
stakeholders, acting later as it thinks most appropriate.
2.2.4. Formas de avaliação das qualificações e das competências dos docentes para o desempenho das suas
funções.
Numa primeira instância, e num processo participativo, as Direcções de Departamento e Secções
Autónomas colaboram com a Direcção de Curso no sentido de desenvolver uma primeira aferição das
competências dos docentes para o desempenho das suas funções, quer analisando currículos, quer
considerando a actividade artística e arquitectónica dos docentes em causa. O resultado deste processo é
sintetisado na Direcção de Curso, a qual posteriormente dá conhecimento à Direcção Académica
informando-a das suas conclusões. O procedimento tem continuidade com a tramitação do processo para
o Conselho Científico, no qual são discutidas e aprovadas as qualificações e competências dos docentes
para o desempenho das suas funções. Este mesmo orgão procede regularmente à avaliação e
classificação dos diversos docentes do ciclo de estudos, o que lhe permite, por exemplo, indexar os
mesmos aos diferentes Departamentos e Secções Autónomas.
2.2.4. Mechanisms for evaluating the academic staff qualifications and competences for the performance of its
functions.
Primarily, and with a participatory process, the Departments and the Autonomous Sections cooperate with
the Architecture Course Direction to develop first measuring teachers' skills for the performance of his
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duties or analyzing curricula, or considering the architectural and artistic activity of the teachers involved.
The result of this process is synthesized on the Architecture Course Direction, which later informs the
Academic Board of their conclusions.
The procedure continues with the conduct of proceedings to the Scientific Council, where are discussed
and approved qualifications and skills of teachers for the performance of their duties.
This same organ regularly review and classify the various teachers of the course, allowing this way, for
example, to index them to the different Departments and Autonomous Sections.
2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de
melhoria.
A discussão é promovida e desenvolvida no seio dos diversos órgãos académicos (por exemplo, Direcção
do Curso, Direcção dos Departamentos e Secções Autónomas) em conjunto com os docentes e os
discentes do ciclo de estudos. O resultado obtido nas diversas reuniões de coordenação é formalmente
comunicado pela Direcção de Curso à Direcção Académica. Esta utiliza esses resultados para definir também num processo de colaboração com outros orgãos da Escola Superior Artística do Porto (por
exemplo Conselho Científico e Conselho Pedagógico) - as melhores acções de melhoria a implementar no
ciclo de estudos. O enquadramento destas será consolidado com o maior rigor e sustentar-se-á em
procedimentos mais objectivos, complementares aos actualmente existentes, a partir do momento em que
de facto estiver a funcionar o sistema de auto-avaliação que se encontra a ser preparado pela Direcção
Académica.
2.2.5. Discussion and use of study cycle’s evaluation results to define improvement actions.
Discussion is encouraged and developed within the various academic bodies (Course Directions,
Department and Autonomous Sections Directions) together with teachers and students of the Study
Cycles. The Academic Board is always formally notified of the outcome of all the coordination meetings by
the Course Direction. The Academic Board, together with other academic bodies of the Escola Superior
Artística do Porto (for example the Scientific Board and the Pedagogic Board) uses the results of each
coordination meeting to establish improvements in the Study Cycle. These improvements will be better
consolidated, and sustained in more objective procedures, additional to the already existing ones, from the
moment the self-assessment, that is being prepared by the Academic Board, is working.
2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação.
O ciclo de estudos já foi objecto de avaliação/acreditação? Se sim, indique a natureza da
avaliação/acreditação, a data, a entidade avaliadora e os resultados da mesma.
Foram realizadas duas avaliações externas ao plano de estudos anteriores à sua adequação em 2008/09 ao
processo de Bolonha:
- Pelo Comité Consultivo para a formação no Domínio da Arquitectura da Comissão Europeia em 15 de
Julho de1994, para avaliar da sua conformidade com a Directiva 85/384/CEE, o qual aprovou o seu
reconhecimento pelos estados membros, registado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias
(95/C65/03 de 16 de Março de 1995) para actualização da comunicação 89/C205/06 de 10 de Agosto de
1989.
- Pela Ordem dos Arquitectos através do Processo de Acreditação do Curso, perante aquela instituição em
2000/01.
Para além da redução obrigatória do tempo de duração, a filosofia do Curso e a estrutura curricular
mantém-se no actual plano de estudos.
2.2.6. Other forms of assessment/accreditation.
Has the study cycle already been assessed/accredited? If the answer is yes, please indicate the nature of the
assessment/accreditation, its date, the identification of the accreditation institution and the accreditation
results.
- Were carried two external evaluations to the study plan, previously to its adequacy in 2008/09 to the
Bologna Process:
- By the Advisory Committee for the training in the Architecture Field of the European Commission on 15
July 1994 to assess its conformity with the Directive 85/384/EEC, which approved its recognition by the
member states, registered in the Official Journal of the European Communities (95/C65/03 16 March 1995)
to update the communication 89/C205/06 10 August 1989.
- By the Architects Order through the Course Accreditation Process, before that institution in 2000/01.
In addition to the Course mandatory duration reduction, the Course philosophy and curriculum structure is
maintained in the current curriculum.
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3. Recursos Materiais e Parcerias
3.1 Recursos materiais
3.1.1 Recursos Materiais – Áreas disponíveis
3.1.1 Recursos Materiais - Áreas Disponíveis / Material Resources - Available Areas
Tipo de Espaço / Type of space

Área / Area (m2)

Salas de Aulas Práticas

441.9

Salas de Aulas Teóricas

82.7

Sala de CAD

39.3

Sala Multimédia

89.2

Centro de Informática

71.5

Salas de Desenho

151.4

Arrecadação de Desenho

15.6

Auditório

134.3

Sala de Professores

32.3

Sala de Reuniões

29.2

Galeria de Actividades

120

Galeria de Exposições

63.7

Sala de Actos

65.1

Arquivos

34

Gabinete

7.3

Arrecadação

49

Sala de Contsrução

47

Sala de Apoio à Construção

17

Biblioteca

134.3

3.1.2 Recursos Materiais – Equipamentos
3.1.2. Recursos Materiais - Equipamentos / Material Resources - Equipments
Tipo de Equipamento / Type of equipment

Número / Number

Workcenter 7228 (fotocopiadora)

1

DataShows

8

Computador Portátil

4

Retroprojector

8

Máquina de furar e argolar

1

Televisores

3

Leitor de DVD

3

Leitor de VHS

2

Central Audiovisual - Auditório

1

Guilhotina

3

Plotter HP Designjet 500

2

Plotter HP Designjet 130
Impressora Inserjet 2200

1
1

Digitalizador Epson V700

2

Copycenter C2128 (Xerox)

1

Projector Diapositivos

5

Central Audiovisual - Sala de Actos

1

Computadores em Sala de Aula

19

Computadores para utilização livre

10

Adobe Photoshop CS4 - Sala de Aula

24

Adobe Photoshop CS4 - utilização livre

10

Archicad 12

26

Autocad 2007

7
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Coreldraw Graphics Suites 12

7

Rhinoceros 3D

1

Adobe Premiére Pro 2.0 Win

6

Adobe Photoshop CS2 9.0 Win

6

3.1.3 Indicação dos recursos financeiros disponíveis para o ciclo de estudos cumprir os seus objectivos de
forma sustentada.
3.1.3 Indicação dos recursos financeiros disponíveis para o ciclo de estudos cumprir os seus objectivos de
forma sustentada.
A Direcção de Curso de Arquitectura (Mestrado Integrado) elabora anualmente um Plano de Actividades e
Orçamento para o Curso, o qual é apresentado à Direcção Académica para aprovação no Conselho
Cientíco (Plano de Actividades) e no Conselho Geral (Orçamento). O Plano de Actividades é estruturado no
sentido de complementar e reforçar os objectivos do ciclo de estudos, nomeadamente no que diz respeito
às suas várias componentes teórica, conceptual, construtiva, tecnológica, entre outras. Pretende-se que
as actividades previstas sejam mais um apoio pedagógico e de conhecimento àquele que normalmente os
alunos têm disponível por via das aulas que decorrem ao longo do ciclo de estudos. Neste sentido,
procura-se que o Plano de Actividades seja o mais plural possível ao nível das temáticas abordadas, para
além de que - sempre que possível - é transversal às demais áreas do saber artístico e tecnológico que
compõe o quadro de cursos ministrados na Escola Superior Artística do Porto.
O Plano de Actividades reparte-se por conferências, seminários, workshops, mesas-redondas, exposições,
espectáculos, visitas de estudo, entre outras actividades. Procura-se o estabelecimento de parcerias
financeiras (patrocínios, sponsors, etc.) que contribuam para a boa concretização do Plano de Actividades.
Não obstante, os recursos financeiros disponíveis para o ciclo de estudos cumprir os seus objectivos
advém essencialmente das propinas pagas pelos alunos para a frequência do mesmo. Cabe à Direcção da
Cooperativa a gestão financeira da Escola, indicando qual o intervalo de valores disponível para o
orçamento da Escola Superior Artística do Porto e, consequentemente, dos seus cursos e orgãos. É
também da resposabilidade da Direcção da Cooperativa, através do Presidente da Assembleia Geral, a
convocatória de uma Assembleia Geral para a aprovação dos diversos Planos de Actividade e Orçamento
dos cursos e orgãos académicos da Escola.
Pontualmente, concretizam-se protocolos com instituições com as quais se desenvolvem eventos que
posteriormente evoluem para publicações. Por exemplo, a Direcção do Curso de Arquitectura (Mestrado
Integrado) tem colaborado com responsáveis da Câmara Municipal de Mértola no âmbito de um projecto
editorial que reuna os diversos trabalhos de projecto realizados naquele contexto geográfico e por
diversas vezes já lá expostos. Um processo muito semelhante está a arrancar com a Câmara Municipal de
Vila Nova de Gaia, onde também se irá procurar expor e publicar as muitas propostas de projecto
desenvolvidas para aquele Concelho. É de referir ainda que, os projectos elaborados, particularmente no
caso de Mértola, constituem possibilidade de resposta a problemas objectivos colocados pelas entidades
Municipais. Destas dinâmicas protocolares surgem, amiúde, apoios financeiros locais para actividades
previstas. Para além de câmaras municipais, existem também apoios de algumas instituições artísticas,
como é o caso da Casa da Cerca de Almada.
3.1.3 Financial resources available for the study cycle to fulfill its objectives in a sustained way.
The head of architecture course (Integrated Master) elaborates every year an Academic Activity and Budget
Plan for the course. These plans are presented to the Academic Board for acceptance in the Scientific
Board (Academic Activity Plan) and in the General Board (Budget Plan). The Academic Activity Plan is
structure to reinforce the study cycles objectives. Mainly the ones regarding theoretical, conceptual,
constructive and technological elements, amongst others. It’s intended these activities to be one more
pedagogical and knowledge support to the students. For that reason the Academic Activity Plan is
prepared to be as wide as possible concerning the issues addressed, and beyond that, whenever possible,
be transversal to all the areas of artistic and technological knowledge of the courses given in Escola
Superior Artística do Porto.
The Academic Activity Plan consists in conferences, seminars, workshops, roundtables, exhibitions,
performances, study tours amongst other activities. Good financial partnerships (sponsors) are made to
insure the achievement of the Academic Activity Plan. The main financial resources for the study cycles to
fulfill its objectives, comes from the fees paid by the students attending the course. Rests with the Board
of Cooperative the financial management of the School, determining the range of available value for the
budget of the Escola Superior Artística do Porto and consequently, of their courses and bodies. It is also
the responsibility of the Board of Cooperative, through the President of the General Assembly, convening a
General Meeting for approval of various plans of Academic Activity and Budget of courses and academic
bodies of the School.
Occasionally protocols are made with institutions creating mutual events that later on became
publications. For example, the Department of Architecture Course (Integrated Master) works together with
officials of the City Hall of Mértola within a publishing project that brings together the various project work
performed in that geographic context and at various times there already exposed. A very similar process is
starting with the City Hall of Vila Nova de Gaia, where we will seek to expose and publicize the many
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project proposals developed for that county. It is also worth mentioning that the projects developed,
particularly in the case of Beja, are likely to respond to real problems posed by the municipal entities. From
these dynamics, often occur, local financial support for planned activities. Some supports come from other
institutions, beyond the City Halls, like the artistic institution Casa da Cerca de Almada.

3.2 Parcerias
3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
As principais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos consubstanciam-se no
programa Erasmus de mobilidade de discentes e de docentes. Neste contexto, o ciclo de estudos tem
protocolo com: Academy of Arts, Architecture and Design Prague – República Checa; Bergen Arkitekt
Skole – Noruega; Brandenburgische Technische Universitat Cottbus – Alemanha; École Nationale
Supérieure d´Architecture de Montpellier – França; Helsinki University of Technology – Finlândia; Institut
Supérieur D’Architecture de La Communauté Française La Cambre – Bélgica; Karabuk University –
Turquia; Politecnico di Milano – sede di Mantova – Itália; Royal Danish Academy of Fine Arts - School of
Architecture – Dinamarca; TUB – Technische Universität Berlin – Alemanha; Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria - Espanha; Universidad de Valladolid - Espanha; Università Degli Studi di Firenze – Itália;
Universität Kassel – Alemanha; University of Art and Industrial Design Linz– Áustria.
3.2.1 International partnerships within the study cycle.
The main international partnerships established in the sphere of the study cycles are gathered in the
mobility for teachers and students program Erasmus. On this context, the study cycles as protocol with
Academy of Arts, Architecture and Design Prague – Czech Republic; Bergen Arkitekt Skole – Norway;
Brandenburgische Technische Universitat Cottbus – Germany; École Nationale Supérieure d´Architecture
de Montpellier – France; Helsinki University of Technology – Finland; Institut Supérieur D’Architecture de
La Communauté Française La Cambre – Belgium; Karabuk University – Turkey; Politecnico di Milano –
sede di Mantova – Italy; Royal Danish Academy of Fine Arts - School of Architecture – Denmark; TUB –
Technische Universität Berlin – Germany; Universidad de Las Palmas de Gran Canaria - Spain; Universidad
de Valladolid - Spain; Università Degli Studi di Firenze – Italy; Universität Kassel – Germany; University of
Art and Industrial Design Linz– Austria.
3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior
nacionais.
O ciclo de estudos não tem colaborações com outros ciclos de estudos que não as estabelecidas no
âmbito do programa Erasmus, bem como também não tem qualquer colaboração com outras instituições
de ensino superior nacionais com excepção daquelas colaborações que resultam de actividades
promovidas pela Unidade de Investigação existente na ESAP e pela Ordem dos Arquitectos e que sejam da
área da arquitectura em que o curso tem participado.
3.2.2 Collaboration with other study cycles of the same or other institutions of the national higher education
system.
The study cycles have no other partnerships but the ones that are established in the sphere of the
Erasmus program, as well as, there´s no collaboration with other national universities. Exception to those
activities organized by ESAP´s Research Unit or by Portuguese Architecture Association in the
architecture area.
3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
A cooperação insterinstitucional no ciclo de estudos ocorre no seio do programa Erasmus. Os
procedimentos definidos para promover a cooperação insterinstitucional centram-se em 2 tipos: visitas
preparatórias; mobilidade de docentes Erasmus. Neste âmbito, os responsáveis por orgãos académicos da
Escola Superior Artística do Porto, com ligação ao ciclo de estudos (por exemplo, Presidente do Conselho
Científico, o Director e o Vice-Director de Curso, entre outros), efectuaram já visitas preparatórias e
mobilidade de docentes. Quanto às primeiras destacam-se as visitas realizadas à Karabuk University
(Turquia) e Royal Danish Academy of Fine Arts - School of Architecture (Dinamarca). Quanto à mobilidade
de docentes, são de referir as afectuadas ao Politecnico di Milano – sede di Mantova (Itália), Helsinki
University of Technology (Finlândia), Bergen Arkitekt Skole (Noruega). Em todas estas iniciativas o ciclo
de estudos é apresentado no sentido de promover a cooperação interinstitucional.
3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study cycle.
The interinstitutional cooperation in the study cycles occurs within the Erasmus program. The procedures
to promote this interinstitutional cooperation are focused on two main categories: preparatory visits and
teachers Erasmus mobility. In this purport, the head teachers, responsible for the academic bodies of
Escola Superior Artística do Porto and with connection to the study cycles, have already made several
preparatory visits and teachers mobility. As for the first ones we stand out the visits to Karabuk University
(Turkey) e Royal Danish Academy of Fine Arts - School of Architecture (Denmark). As for the teachers
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mobility we point out Politecnico di Milano – sede di Mantova (Itály), Helsinki University of Technology
(Finland), Bergen Arkitekt Skole (Norway). In all this initiatives the study cycles is presented to promote the
interinstitutional cooperation.
3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
As práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial centram-se na realização de
apresentações, conferências e seminários desenvolvidos por representantes dos diversos meios do tecido
empresarial local e nacional, principalmente associados ao sector da construção e afins. Para além destes,
são também convidados para sessões públicas na Escola os responsáveis de diversos gabinetes de
arquitectura que assim expõem as suas obras, ao mesmo tempo que ficam a conhecer o ciclo de estudos e
o corpo discente e docente. Quanto ao sector público, o Curso de Arquitectura (Mestrado Integrado) tem
uma longa prática de relacionamento com instituições públicas, nomeadamente Câmaras Muncipais
(Mértola, Vila Nova de Gaia, Baião, Santa Maria da Feira, S. João da Madeira), Fundação da Juventude,
Fundação Serralves, Casa da Cerca (Câmara Municipal de Almada), Casa da Arquitectura (Câmara
Municipal de Matosinhos), com as quais desenvolve trabalhos académicos e eventos científicos.
3.2.4 Relationship of the study cycle with business network and the public sector.
The partnership with the national business world (companies) and the study cycles is based on the holding
of presentations, conferences and seminars presented by representatives of the local and national
entrepreneurial, mainly connected to the construction sector and related. Besides this the School also
promotes public sessions with several architects offices, allowing the public display of their work and at
the same time they get to know the study cycles, the faculty and the students. As for the relations with the
governmental institutions the architecture course (Integrated Master) as a long history of partnerships with
local chambers, (Mértola, Vila Nova de Gaia, Baião, Santa Maria da Feira, S. João da Madeira), Fundação da
Juventude, Fundação Serralves, Casa da Cerca (City Hall de Almada), Casa da Arquitectura (City Hall de
Matosinhos), with who develops academic and scientific work.

4. Pessoal Docente e Não Docente
4.1. Pessoal Docente
4.1.1. Equipa docente do ciclo de estudos
Anexo VII - Não Aplicável - 1.º ano/ 1.º semestre
4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
4.1.1.1. Study Cycle:
Architecture
4.1.1.2. Grau:
Mestre (MI)
4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não Aplicável
4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not Applicable
4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º ano/ 1.º semestre
4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
1.º year/ 1.º semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation
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Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Docente /
Academic staff
member

Projecto I (Anual)

Horas
Trabalho
Semanal /
Weekly Hours
(2)

Número
Número
Turmas /
Total
No. classes Alunos /
Total
students

Observações /
Observations (3)

Mário Mesquita,
Eurico Salgado, T; PL, S
Nicolau Brandão

10

3

66

Obrigatória

Desenho/Modelação e
Maquetagem (Anual)

Jorge Pimentel,
Ana Von Haffe,
António Carlos
Soares

T; PL

6

3

72

Obrigatória

Geometria I

Elsa Brandão

TP

3

3

60

Obrigatória

Introdução à Cultura
Tectónica

Sérgio Mendes

TP

2

3

67

Obrigatória

Arquitectura
Contemporânea /
Modelos I

Ricardo Azevedo T; OT

3

1

63

Obrigatória

História da Arquitectura
Cidália Henriques T
e Urbanismo I

2

1

70

Obrigatória

Sistemas Ambientais e
Sustentabilidade

2

1

64

Obrigatória

Jorge Pinto

Tipo de
metodologia /
Methodology (1)

T

(7 Items)

Anexo VII - Não Aplicável - 1.º ano / 2.º semestre
4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
4.1.1.1. Study Cycle:
Architecture
4.1.1.2. Grau:
Mestre (MI)
4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não Aplicável
4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not Applicable
4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º ano / 2.º semestre
4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
1.º year / 2.º semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Docente /
Academic staff
member

Tipo de
metodologia /
Methodology (1)

Horas Trabalho
Número
Semanal /
Turmas /
Weekly Hours
No. classes
(2)

Número Total
Alunos /
Observações /
Total
Observations (3)
students

Projecto I (Anual)

Mário Mesquita,
Eurico Salgado,
Nicolau Brandão

PL; T; S

10

3

66

Obrigatória

Jorge Pimentel,
Desenho / Modelação
Ana Von Haffe,
e Maquetagem
António Carlos
(Anual)
Soares

PL

6

3

72

Obrigatória

Geometria II

TP

3

3

66

Obrigatória

Elsa Brandão
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Materiais e Léxico da Sérgio Mendes
Construção

TP

2

3

70

Obrigatória

Arquitectura
Contemporânea /
Modelos II

Ricardo Azevedo T; OT

3

1

69

Obrigatória

História da
Arquitectura e
Urbanismo II

Cidália Henriques T

2

1

70

Obrigatória

Psicologia da
Percepção

Henrique Muga

2

1

69

Obrigatória

T

(7 Items)

Anexo VII - Não Aplicável - 2.º ano / 3.º semestre
4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
4.1.1.1. Study Cycle:
Architecture
4.1.1.2. Grau:
Mestre (MI)
4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não Aplicável
4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not Applicable
4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º ano / 3.º semestre
4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
2.º year / 3.º semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Docente /
Tipo de
Academic staff metodologia /
member
Methodology (1)

Horas Trabalho
Número
Número Total
Semanal /
Observações /
Turmas /
Alunos / Total
Weekly Hours
Observations (3)
No. classes students
(2)

Projecto II (Anual)

Susana Milão,
Gonçalo Louro, PL; T; S
Filipe Silva

10

3

50

Obrigatória

Telmo Castro,
Desenho
Rui Cunha,
Arquitectónico (Anual)
Jorge Pimentel

PL; T

6.5

3

48

Obrigatória

Componentes da
Edificação I

TP

2

3

55

Obrigatória

Paulo Oliveira

Sistemas Estruturais I José Calheiros

TP

2

3

58

Obrigatória

Arquitectura
Contemporânea /
Modelos III

David Viana

T; OT

3

1

55

Obrigatória

História da
Arquitectura e
Urbanismo III

Helena Maia

T

2

1

47

Obrigatória

Antropologia do
Espaço

Fernando Matos T

2

1

46

Obrigatória

(7 Items)
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Anexo VII - Não Aplicável - 2.º ano / 4.º semestre
4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
4.1.1.1. Study Cycle:
Architecture
4.1.1.2. Grau:
Mestre (MI)
4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não Aplicável
4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not Applicable
4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º ano / 4.º semestre
4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
2.º year / 4.º semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Docente /
Tipo de
Academic staff metodologia /
member
Methodology (1)

Horas Trabalho
Número
Número Total
Semanal /
Observações /
Turmas /
Alunos / Total
Weekly Hours
Observations (3)
No. classes students
(2)

Projecto II (Anual)

Susana Milão,
Gonçalo Louro, PL; T; S
Filipe Silva

10

3

50

Obrigatória

Telmo Castro,
Desenho
Rui Cunha,
Arquitectónico (Anual)
Jorge Pimentel

PL; T

6.5

3

48

Obrigatória

Componentes de
Edificação II

Paulo Oliveira

TP

2

3

53

Obrigatória

Sistemas Estruturais
II

José Calheiros

TP

2

3

65

Obrigatória

Arquitectura
Contemporânea /
Modelos IV

David Viana

T; OT

3

1

73

Obrigatória

História da
Arquitectura e
Urbanismo IV

Helena Maia

T

2

1

53

Obrigatória

Sociologia Urbana I

Paula Dias

T

2

1

51

Obrigatória

(7 Items)

Anexo VII - Não Aplicável - 3.º ano / 5.º semestre
4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
4.1.1.1. Study Cycle:
Architecture
4.1.1.2. Grau:
Mestre (MI)
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4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não Aplicável
4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not Applicable
4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3.º ano / 5.º semestre
4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
3.º year / 5.º semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation
Tipo de
metodologia /
Methodology (1)

Horas Trabalho
Número
Número Total
Semanal /
Observações /
Turmas /
Alunos / Total
Weekly Hours
Observations (3)
No. classes students
(2)

Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Docente /
Academic staff
member

Projecto III (Anual)

António Barbosa,
José Carlos
PL; T; S
Sousa, José
Semide

12

3

63

Obrigatória

Conforto Ambiental I

Jorge Vaz

TP

2

4

86

Obrigatória

Jorge Nunes da
Concepção Estrutural
Silva, Franklin
I
Pereira

TP

2

3

60

Obrigatória

História da
Alexandra
Arquitectura Moderna
Trevisan
I

T; OT

3

1

54

Obrigatória

Teoria e História do
Urbanismo
Contemporâneo I

Helena Maia

T; OT

3

1

66

Obrigatória

Economia dos
Recursos

Miguel Pais
Vieira

T; OT

3

1

63

Obrigatória

Desenho Assistido
por Computador I Opção

Jorge Ventura,
José Calheiros

TP

3

4

57

Optativa

Cenografia - Opção

Nuno Lucena

TP

3

1

4

Optativa

(8 Items)

Anexo VII - Não Aplicável - 3.º ano/ 6 .º semestre
4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
4.1.1.1. Study Cycle:
Architecture
4.1.1.2. Grau:
Mestre (MI)
4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não Aplicável
4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not Applicable
4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3.º ano/ 6 .º semestre
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4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
3.º year / 6.º semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation
Tipo de
metodologia /
Methodology (1)

Horas Trabalho
Número
Número Total
Semanal /
Observações /
Turmas /
Alunos / Total
Weekly Hours
Observations (3)
No. classes students
(2)

Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Docente /
Academic staff
member

Projecto III (Anual)

António Barbosa,
José Carlos
PL; T; S
Sousa, José
Semide

12

3

66

Obrigatória

Instalações I

Ilídio Ramos

TP

2

3

58

Obrigatória

Jorge Nunes da
Concepção Estrutural
Silva, Franklin
II
Pereira

TP

2

3

63

Obrigatória

História da
Alexandra
Arquitectura Moderna
Trevisan
II

T; OT

3

1

64

Obrigatória

Teoria e História do
Urbanismo
Contemporâneo II

Fátima Sales

T; OT

3

1

65

Obrigatória

Paisagem Urbana

Jorge Gonçalves T; OT

3

1

56

Obrigatória

2

1

55

Obrigatória

Manuel Ferreira
Arte Contemporânea
da Silva

T; OT

(7 Items)

Anexo VII - Não Aplicável - 4.º ano / 7.º semestre
4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
4.1.1.1. Study Cycle:
Architecture
4.1.1.2. Grau:
Mestre (MI)
4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não Aplicável
4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not Applicable
4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4.º ano / 7.º semestre
4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
4.º year / 7.º semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Docente /
Academic staff
member

Horas
Tipo de
Trabalho
Número
metodologia /
Semanal /
Turmas /
Methodology (1) Weekly Hours No. classes
(2)

Número
Total
Alunos /
Total
students

Observações /
Observations (3)
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Projecto IV (Anual)

Luís Rodrigues,
Miguel Mesquita,
Michele Cannatá,
José Luis
Guimarães

PL; T; S

12

4

88

Obrigatória

Instalações II

Sérgio Mendes

TP

2

4

77

Obrigatória

TP

2

4

95

Obrigatória

TP

3

4

83

Obrigatória

Teoria da Arquitectura
David Viana
I

T; OT

3

1

82

Obrigatória

História do Urbanismo
Francisco Queirós
em Portugal

T; OT

3

2

99

Obrigatória

Sosiologia Urbana II

T; OT

3

1

70

Obrigatória

Princípios e Práticas
de Projecto para uma
Jorge Vaz
Arquitectura
Sustentável
Joaquim Flores,
Paolo Marcolin,
Pedro Moreno,
Francisco Morais

Urbanoligia I

João Pedro Reino

(7 Items)

Anexo VII - Não Aplicável - 4.º ano / 8.º semestre
4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
4.1.1.1. Study Cycle:
Architecture
4.1.1.2. Grau:
Mestre (MI)
4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não Aplicável
4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not Applicable
4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4.º ano / 8.º semestre
4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
4.º year / 8.º semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation
Horas Trabalho
Número
Semanal /
Turmas /
Weekly Hours
No. classes
(2)

Número Total
Alunos /
Observações /
Total
Observations (3)
students

Luís Rodrigues,
Miguel Mesquita,
Projecto IV (Anual)
PL; T; S
Michele Cannatá,
José Luis Guimarães

12

4

88

Obrigatória

Conforto Ambiental
Jorge Vaz
II

TP

2

4

87

Obrigatória

Conservação e
Património

Rui Bianchi

TP

2

4

85

Obrigatória

Joaquim Flores,
Paolo Marcolin,

TP

3

4

80

Obrigatória

Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Urbanologia II

Tipo de
Docente / Academic
metodologia /
staff member
Methodology (1)

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=5cb6d7bf-bd11-7bb7-c69f-... 2018-07-11

CEF/0910/25756 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estudos em fu... Página 27 de 185

Pedro Moreno,
Francisco Morais
Teoria da
Arquitectura II

David Viana

T; OT

3

2

96

Obrigatória

História da
Arquitectura
Portuguesa

Fátima Sales

T; OT

3

1

76

Obrigatória

T; OT

3

1

87

Obrigatória

Economia Urbana Paolo Marcolin
(7 Items)

Anexo VII - Não Aplicável - 5.º ano / 9.º semestre
4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
4.1.1.1. Study Cycle:
Architecture
4.1.1.2. Grau:
Mestre (MI)
4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não Aplicável
4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not Applicable
4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5.º ano / 9.º semestre
4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
5.º year / 9.º semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation
Horas
Tipo de
Trabalho
Número
metodologia /
Semanal /
Turmas /
Methodology (1) Weekly Hours No. classes
(2)

Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Docente /
Academic staff
member

Atelier

João Carreira,
Fátima Fernandes,
PL; O
Fernando Laranjeira,
Paulo Lousinha

Número
Total
Alunos /
Total
students

Observações /
Observations (3)

13

4

60

Obrigatória

Critérios e Técnicas de
Intervenção na
Rui Bianchi
Reabilitação - Opção I
(ARQ)

T

3

1

18

Optativa

Análise de Patologias
não Estruturais - Opção Rui Bianchi
II (CET)

T

3

1

9

Optativa

Coordenação e Gestão
do Projecto - Opção II Miguel Pais Vieira
(CET)

T

3

1

39

Optativa

Normativa, Gestão e
Controlo Urbanístico Opção III (URB)

Francisco Morais

T

3

1

16

Optativa

Ordenamento da
Paisagem e do
Território - Opção III
(URB)

Helda Mendes

T

3

1

19

Optativa
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Desenvolvimento
Urbano e Territorial Opção III (URB)

José Patrício

T

3

1

33

Optativa

José Patrício

T

3

1

36

Optativa

Artes Plásticas e
Arquitectura - Opção IV Helena Maia
(TCA)

T

3

1

21

Optativa

Estudos Portugueses Opção IV (TCARQ)

Miguel Pais Viera

TP; OT

3

1

26

Optativa

Trabalho de Projecto

Albino Teixeira,
Jorge Patrício, José
Mário Santos, Sérgio O; OT
Antão, Matilde
Pessanha

22

5

25

Obrigatória

Seminário Temático I

Franklin Pereira

S; OT

2

1

12

Obrigatória

Seminário Temático II

Ilídio Ramos, Jorge
Gonçalves

S; OT

2

1

12

Obrigatória

T

3

1

32

Optativa

Vias e Infra-estruturas
Urbanas - Opção III
(URB)

Reabilitação de Sítios Joaquim Flores
Opção I (ARQ)
(14 Items)

Anexo VII - Não Aplicável - 5.º ano / 10.º semestre
4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
4.1.1.1. Study Cycle:
Architecture
4.1.1.2. Grau:
Mestre (MI)
4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não Aplicável
4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not Applicable
4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5.º ano / 10.º semestre
4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
5.º year / 10.º semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation
Horas
Trabalho
Número
Semanal /
Turmas /
Weekly Hours No. classes
(2)

Número
Total
Alunos /
Total
students

Observações /
Observations (3)

M. Pessanha J. Martins
J. Santos J. Carreira F.
Fernandes F.
O; OT
Laranjeira J. Patrício A.
Teixeira

22

8

62

Obrigatória

Helena Maia

S; OT

2

1

58

Obrigatória

Franklin Morais

S; OT

2

1

61

Obrigatória

Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Docente / Academic
staff member

Trabalho de
Projecto
Seminário
Metodológico

Tipo de
metodologia /
Methodology (1)
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Seminário
Temático I
Seminário
Temático II

Ilídio Ramos, Jorge
Gonçalves

S; OT

2

1

58

Obrigatória

(4 Items)

4.1.2. Fichas curriculares
Anexo VIII - Albino Henrique Costa Teixeira
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Albino Henrique Costa Teixeira
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
75
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Manuel Nicolau Costa Brandão
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Manuel Nicolau Costa Brandão
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Ana Luísa von Hafe Garcia
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Luísa von Hafe Garcia
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
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4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente Estagiário ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
46
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - António Abrantes Jorge Gonçalves
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Abrantes Jorge Gonçalves
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
25
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - António Manuel Rosas Leitão Barbosa
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Manuel Rosas Leitão Barbosa
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
99
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Cidália Maria da Cruz Henriques
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cidália Maria da Cruz Henriques
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4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Cristina Susana M. L. de S. Milão
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cristina Susana M. L. de S. Milão
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
99
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - David Manuel Leite dos Santos Viana
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
David Manuel Leite dos Santos Viana
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
96
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Anexo VIII - Elsa Maria Brandão Elias da Costa
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Elsa Maria Brandão Elias da Costa
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Fernando António de Matos Rodrigues
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando António de Matos Rodrigues
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
8
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Fernando Lopes Laranjeira
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Lopes Laranjeira
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
99
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4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Filipe Sousa Silva
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Filipe Sousa Silva
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
83
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Francisco Maria Valada Pires de Morais
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Francisco Maria Valada Pires de Morais
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
38
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Franklin Morais Pereira
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Franklin Morais Pereira
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
42
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Gonçalo Luís da Costa Louro
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Gonçalo Luís da Costa Louro
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente Estagiário ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
83
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Helda Gracinda dos Santos Mendes Ramalho
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Helda Gracinda dos Santos Mendes Ramalho
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente Estagiário ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
12
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Ilídio Azevedo Ramos
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ilídio Azevedo Ramos
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
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4.1.2.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
38
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - João Pedro Reino
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Pedro Reino
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
21
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - João Sérgio Santos Carreira
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Sérgio Santos Carreira
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
99
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Joaquim António de Moura Flores
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joaquim António de Moura Flores
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
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4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
38
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Jorge Amorim Nunes da Silva
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Amorim Nunes da Silva
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
33
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Jorge Manuel Patrício Moreira Martins
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Manuel Patrício Moreira Martins
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Jorge Manuel Ventura da Rocha Pinto
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Manuel Ventura da Rocha Pinto
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4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
25
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Jorge Manuel Vieira Vaz
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Manuel Vieira Vaz
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
92
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Jorge Miguel de Faria da Cunha Pimentel
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Miguel de Faria da Cunha Pimentel
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Anexo VIII - Jorge Ricardo Ferreira pinto
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Ricardo Ferreira pinto
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
8
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Jorge Telmo Rodrigues de Castro
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Telmo Rodrigues de Castro
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
99
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - José Carlos Costa de Sousa
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Carlos Costa de Sousa
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
99

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=5cb6d7bf-bd11-7bb7-c69f-... 2018-07-11

CEF/0910/25756 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estudos em fu... Página 39 de 185

4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - José Clemente Meneres Semide
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Clemente Meneres Semide
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
99
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - José Eduardo Maia Soares Calheiros
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Eduardo Maia Soares Calheiros
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
75
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - José Eurico Nascimento Luís Salgado dos Santos
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Eurico Nascimento Luís Salgado dos Santos
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente Estagiário ou equivalente
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4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
83
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - José Francisco Ferreira Queiróz
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Francisco Ferreira Queiróz
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
33
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - José Luís da Costa Neto de Jesus Guimarães
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Luís da Costa Neto de Jesus Guimarães
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
99
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - José Manuel Patrício Moreira Martins
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel Patrício Moreira Martins
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
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4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - José Mário de Melo Resende dos Santos
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Mário de Melo Resende dos Santos
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Luís Manuel Vaz Santos Ferreira Rodrigues
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Manuel Vaz Santos Ferreira Rodrigues
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
99
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Manuel Maria de Campos Paiva Ferreira da Silva
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Manuel Maria de Campos Paiva Ferreira da Silva
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
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4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
42
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Manuel Rui da Cunha Domingos
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Manuel Rui da Cunha Domingos
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Maria de Fátima Alves Sales Varão
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria de Fátima Alves Sales Varão
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Maria de Fátima Fernandes
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria de Fátima Fernandes
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4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
99
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Maria Helena Teixeira Maia
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Helena Teixeira Maia
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Mário Dias Mesquita
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário Dias Mesquita
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Anexo VIII - Mário Rui Bianchi Tedim Belchior Gouveia
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário Rui Bianchi Tedim Belchior Gouveia
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Matilde Campos Pessanha Teixeira Neves
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Matilde Campos Pessanha Teixeira Neves
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Michele Cannatà
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Michele Cannatà
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
99
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4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Miguel Jaime de Arújo Pais Vieira
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Miguel Jaime de Arújo Pais Vieira
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
46
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Miguel Rocha Leite Ribeiro de Mesquita
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Miguel Rocha Leite Ribeiro de Mesquita
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
99
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Paolo Marcolin
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paolo Marcolin
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=5cb6d7bf-bd11-7bb7-c69f-... 2018-07-11

CEF/0910/25756 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estudos em fu... Página 46 de 185

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
58
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Paula Cristina Sousa Serôdio Dias
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paula Cristina Sousa Serôdio Dias
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
33
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Paulo Adriano Vieira Lousinha
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Adriano Vieira Lousinha
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente Estagiário ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
70
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Paulo Fernando Marques de Oliveira
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Fernando Marques de Oliveira
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
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4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Pedro Manuel Moreno
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Manuel Moreno
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
25
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Ricardo Silva de Azevedo
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ricardo Silva de Azevedo
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente Estagiário ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
33
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Sérgio Bráz Antão
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sérgio Bráz Antão
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
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4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
86
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Sérgio Correia de Araújo Almeida Mendes
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sérgio Correia de Araújo Almeida Mendes
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
75
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Alexandra Trevisan da Silveira Pacheco
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alexandra Trevisan da Silveira Pacheco
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - António Carlos Barbosa Soares
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Carlos Barbosa Soares
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4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente Estagiário ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
45
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Henrique António Muga
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Henrique António Muga
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
4.1.3 Equipa docente do ciclo de estudos
4.1.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study cycle’s academic staff
Nome / Name

Grau /
Degree

Área científica / Scientific
Area

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Albino Henrique Costa Teixeira

Licenciado

Manuel Nicolau Costa Brandão

Licenciado

Arquitectura

75

Ficha submetida

Arquitectura

100

Ana Luísa von Hafe Garcia
António Abrantes Jorge
Gonçalves
António Manuel Rosas Leitão
Barbosa
Cidália Maria da Cruz Henriques

Ficha submetida

Licenciado

Artes Plásticas - Pintura

46

Ficha submetida

Licenciado

Arquitectura

25

Ficha submetida

Licenciado

Arquitectura

99

Ficha submetida

Mestre

Adm. e Planif. Educação

100

Ficha submetida

Cristina Susana M. L. de S. Milão Mestre

Património

99

Ficha submetida

David Manuel Leite dos Santos
Viana

Doutor

Urbanismo / Ordenamento
do Território

96

Ficha submetida

Elsa Maria Brandão Elias da
Costa

Licenciado

Design Industrial

100

Ficha submetida

Fernando António de Matos
Rodrigues

Mestre

Antropologia

8

Ficha submetida

Fernando Lopes Laranjeira

Licenciado

Arquitectura

99

Ficha submetida

Filipe Sousa Silva

Licenciado

Arquitectura

83

Ficha submetida
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Francisco Maria Valada Pires de
Morais

Licenciado

Arquitectura

38

Ficha submetida

Franklin Morais Pereira

Doutor

Gonçalo Luís da Costa Louro

Licenciado

Engenharia Electrónica

42

Ficha submetida

Arquitectura

83

Ficha submetida

Helda Gracinda dos Santos
Mendes Ramalho

Licenciado

Planeamento Regional e
Urbano

12

Ficha submetida

Ilídio Azevedo Ramos

Licenciado

João Pedro Reino

Mestre

Arquitectura

38

Ficha submetida

Sociologia urbana

21

João Sérgio Santos Carreira

Mestre

Ficha submetida

Arquitectura

99

Ficha submetida

Joaquim António de Moura Flores Mestre

Reabilitação da Arquitectura 38

Ficha submetida

Jorge Amorim Nunes da Silva
Jorge Manuel Patrício Moreira
Martins
Jorge Manuel Ventura da Rocha
Pinto
Jorge Manuel Vieira Vaz

Licenciado

Engenharia Civil

33

Ficha submetida

Licenciado

Arquitectura

50

Ficha submetida

Mestre

Arquitectura

25

Ficha submetida

Licenciado

ARquitectura

92

Ficha submetida

Jorge Miguel de Faria da Cunha
Pimentel

Licenciado

Artes Plásticas

100

Ficha submetida

Jorge Ricardo Ferreira pinto

Mestre

Geografia Urbana Histórica

8

Ficha submetida

Jorge Telmo Rodrigues de Castro Licenciado

Arquitectura

99

Ficha submetida

José Carlos Costa de Sousa

Licenciado

Arquitectura

99

Ficha submetida

José Clemente Meneres Semide

Mestre

Arquitectura

99

Ficha submetida

José Eduardo Maia Soares
Calheiros

Licenciado

Arquitectura

75

Ficha submetida

José Eurico Nascimento Luís
Salgado dos Santos

Licenciado

Arquitectura

83

Ficha submetida

José Francisco Ferreira Queiróz

Doutor

História da Arte

33

Ficha submetida

José Luís da Costa Neto de Jesus
Licenciado
Guimarães

Arquitectura

99

Ficha submetida

José Manuel Patrício Moreira
Martins

Arquitectura

50

Ficha submetida

José Mário de Melo Resende dos
Mestre
Santos

Design de Equipamento

50

Ficha submetida

Luís Manuel Vaz Santos Ferreira
Licenciado
Rodrigues

Arquitectura

99

Ficha submetida

Manuel Maria de Campos Paiva
Ferreira da Silva

Licenciado

História

42

Ficha submetida

Manuel Rui da Cunha Domingos

Mestre

Arquitectura

50

Ficha submetida

Maria de Fátima Alves Sales
Varão

Doutor

Arquitectura

100

Ficha submetida

Maria de Fátima Fernandes

Licenciado

Arquitectura

99

Ficha submetida

Maria Helena Teixeira Maia

Doutor

Arquitectura Moderna Y
Restauracion

100

Ficha submetida

Mário Dias Mesquita

Mestre

Arqueologia

100

Ficha submetida

Mário Rui Bianchi Tedim Belchior
Licenciado
Gouveia

Arquitectura

50

Ficha submetida

Matilde Campos Pessanha
Teixeira Neves

Doutor

Arquitectura Moderna y
Restauracion

100

Ficha submetida

Michele Cannatà

Doutor

Arquitectura

99

Ficha submetida

Miguel Jaime de Arújo Pais Vieira Doutor

Desenho Urbano e
Ordenamento

46

Ficha submetida

Miguel Rocha Leite Ribeiro de
Mesquita

Licenciado

Arquitectura

99

Ficha submetida

Paolo Marcolin

Mestre

Arquitectura e Urbanismo

58

Ficha submetida

Paula Cristina Sousa Serôdio
Dias

Mestre

Saúde Pública

33

Ficha submetida

Paulo Adriano Vieira Lousinha

Licenciado

Arquitectura

70

Ficha submetida

Paulo Fernando Marques de
Oliveira

Mestre

Arquitectura

50

Ficha submetida

Licenciado

Pedro Manuel Moreno

Mestre

Planeamento Urbano

25

Ficha submetida

Ricardo Silva de Azevedo

Licenciado

Arquitectura

33

Ficha submetida

Sérgio Bráz Antão

Licenciado

Arquitectura

86

Ficha submetida

Sérgio Correia de Araújo Almeida
Licenciado
Mendes

Arquitectura

75

Ficha submetida
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Alexandra Trevisan da Silveira
Pacheco

Mestre

História da Arte

100

Ficha submetida

António Carlos Barbosa Soares

Licenciado

Pintura

45

Ficha submetida

Henrique António Muga

Mestre

Psicologia

100

Ficha submetida

<sem resposta>
Perguntas 4.1.4. a 4.1.10.
4.1.4. Percentagem dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral (100%).
25
4.1.5. Percentagem dos docentes (ETI) do ciclo de estudos com doutoramento.
15
4.1.6. Percentagem dos docentes (ETI) do ciclo de estudo com doutoramento na área científica do ciclo de
estudos.
13
4.1.7. Número de docentes do ciclo de estudos a tempo integral com doutoramento na área científica do ciclo
de estudos.
3
4.1.8. Percentagem dos docentes que mantêm a sua ligação ao ciclo de estudos por um período superior a
três anos.
100
4.1.9. Informação sobre procedimentos previstos para avaliação da competência e do desempenho dos
docentes do ciclo de estudos, e sobre medidas para a sua permanente actualização..
Avaliação baseada na formação contínua, na produção científica e artística, no trabalho de gestão
académica e de serviços à comunidade, e na assiduidade/pontualidade às aulas. Em preparação o
processo de avaliação por inquérito aos alunos, a implementar no próximo ano lectivo.
4.1.9. Information on procedures to evaluate competences and performance of the study cycle’s academic
staff, and on measures for its updating.
Evaluation based on continuous training, scientific and artistic work of academic management and
community service, and attendance / punctuality to classes. It’s being prepared the evaluation process
based on students surveys. It will be implemented yet in next academic year.
4.1.10. Promoção da mobilidade do pessoal docente do ciclo de estudos entre instituições nacionais ou
internacionais.
A mobilidade é promovida através das parcerias no âmbito do programa Erasmus, bem como através de
relações informais estabelecidas por vários docentes com diversas instituições nacionais e internacionais.
4.1.10. Promotion of the mobility of the study cycle’s academic staff, both among national and international
institutions.
Mobility is supported through partnerships in the Erasmus sphere, as well as through informal
relationships established by several University members with various national and international
institutions.

4.2. Pessoal Não Docente
4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos.
13 pessoas a 100%
4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study cycle.
13 people at 100%
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4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos.
3 Licenciados
3 Administrativos
7 Vigilantes e Auxiliares de Acção Educativa
4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study cycle.
3 graduate workers
3 secretarial staff
7 Vigilantes and educational assistants
4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
A avaliação realiza-se por apreciação directa das respectivas chefias e pela Direcção Académica, em
última instância
4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance.
The evaluation takes place by direct assessment of their leadership and, ultimately, by the Academic
Board.
4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.
Participação individual em cursos de formação contínua por iniciativa dos próprios ou acções formativas
institucionais por exigência do serviço.
4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff.
Individual participation in training courses on their own initiative or training activities for institutional
service requirement.

5. Estudantes
5.1. Caracterização dos estudantes
5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género, idade, região de
proveniência e origem socioeconómica (escolaridade e situação profissional dos pais).
5.1.1.1. Por Género
5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender
Género / Gender

%

Masculino / Male

58.9

Feminino / Female

41.1

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

%

Até 20 anos / Under 20 years
20-23 anos / 20-23 years

19
31

24-27 anos / 24-27 years

31

28 e mais anos / 28 years and more

19

5.1.1.3. Por Região de Proveniência
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5.1.1.3. Caracterização por região de proveniência / Characterisation by region of origin
Região de proveniência / Region of origin

%

Norte / North

99

Centro / Centre

1

Lisboa / Lisbon

0

Alentejo / Alentejo

0

Algarve / Algarve

0

Ilhas / Islands

0

5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos pais
5.1.1.4. Caracterização por origem socioeconómica - Escolaridade dos pais / By Socio-economic origin –
parents' education
Escolaridade dos pais / Parents

%

Superior / Higher

30

Secundário / Secondary

30

Básico 3 / Basic 3

20

Básico 2 / Basic 2

12

Básico 1 / Basic 1

8

5.1.1.5. Por Origem Socioeconómica - Situação profissional dos pais
5.1.1.5. Caracterização por origem socioeconómica - Situação profissional dos pais / By socio-economic
origin – parents' professional situation
Situação profissional dos pais / Parents

%

Empregados / Employed

84

Desempregados / Unemployed

11

Reformados / Retired

2

Outros / Others

3

5.1.2. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.
5.1.2. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand
2008/09

2009/10

2010/11

N.º de vagas / No. of vacancies

100

90

90

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

64

44

57

N.º colocados / No. enrolled students

48

40

48

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

48

40

48

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark

130

115

111

Nota média de entrada / Average entrance mark

146

146

148

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem
5.2.1. Medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes.
Não havendo ramos, opções, perfis, maior/menor, o aconselhamento limita-se à escolha de UC's optativas
e de orientadores do Trabalho de Projecto, bem como à definição do plano de estudos no âmbito do
programa Erasmus, sendo realizado pelo Director do Curso.
5.2.1. Measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
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With no branches, options, profiles, major / minor, the counseling is limited to the choice of optional UC’s
and in the guiding of the project work, as well as in the definition of the curriculum within the Erasmus
program, being conducted by the Course Director.
5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
A Direcção Académica organiza anualmente, no ínicio do ano académico, a Semana Vestibular que visa
acolher os novos estudantes, através de actividades diversas como por exemplo: a Direcção Académica
realiza uma sessão de acolhimento, dando a conhecer a filosofia e a organização da escola; a Direcção do
Curso e a Direcção do Departamento de Arquitectura fazem a apresentação do curso e organizam uma
exposição de trabalhos do ano anterior; a Comissão da Praxe organiza visitas quer às instalações da
Escola quer a instituições situadas na zona de implantação da mesma, actvidades lúdicas várias, etc.
5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
Every year, at the beginning of the academic year, the Academic Board organizes the Semana Vestibular,
which aims to welcome new students through various activities such as: a welcome session held by the
Academic Board, where is presented the philosophy and organization of the school; both, the Course and
the Department of Architecture Directions, present the course and organize a display of previous year
students work, the Comissão de Praxe organizes visits to the premises of the school and also visits to
institutions located in the same area of deployment, various recreational activities, etc..
5.2.3. Medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.
Para além do aconselhamento/apoio informal por parte dos docentes com maior ligação à actividade
profissional, no âmbito do Programa Leonardo, a ESAP acompanha os estudantes ao nível de estágios
internacionais. Está em fase de criação um Gabinete de Inserção na Vida Activa.
5.2.3. Measures for providing advice on financing and employment possibilities.
In addition to the counseling / informal support provided by the teachers with a larger connection to the
profession, under the Leonardo Program, ESAP also gives full support to students in international
internships. It’s being created an Office of Active Life Insertion.
5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem.
Foi criada uma Comissão de Auto-avaliação que está a elaborar o modelo de avaliação interna, incluindo o
questinário de avaliação da satisfação dos estudantes, a implementar a partir do próximo ano lectivo.
5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
A Self-Evaluation Committee was created and it is developing a model for internal evaluation, including the
surveys of student satisfaction, to be implemented next year.
5.2.5. Medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
A ESAP está integrada no Programa Erasmus, tendo, ao nível do Mestrado Integrado de Arquitectura,
protocolos de parceria com 15 Universidades de 10 países europeus. Dispõe também de parcerias com 2
Universidades do Brasil, cujo protocolo define o modelo de reconhecimento dos créditos.
5.2.5. Measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.
ESAP is involved in Program Erasmus, having, only for the Integrated Master in Architecture, partnerships
protocols with 15 Universities from 10 European countries. It also has partnerships with two universities in
Brazil, whose protocol defines the model of credits recognition.

6. Processos
6.1. Objectivos de Ensino, estrutura curricular e plano de estudos
6.1.1. Competências a desenvolver no ciclo de estudos, operacionalização dos objectivos e medição do seu
grau de cumprimento.
O traço distintivo mais importante do Processo de Bolonha é uma concepção dos cursos superiores
baseada na aquisição de competências pelos estudantes. Pretende-se transitar de um sistema de ensino
concebido numa lógica de transmissão de conhecimentos para um sistema baseado no desenvolvimento
de competências, de forma a produzir mais aptos para o mercado, para a mudança, e para a sociedade do
conhecimento. Os estudantes passam assim a desempenhar um papel central nesta nova concepção de
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ensino que pressupõe uma profunda alteração de mentalidade, práticas e metodologias. Pretende-se uma
aquisição de instrumentos teóricos e operativos de tipo científicos/artísticos para desenvoilver análise e
projectos de modificação e transformação do ambiente construído, na perspectiva da qualificação do
património ambiental, arquitectónico, urbanístico e, em geral, da paisagem artificial. A operacionalização
dos objectivos do ciclo de estudo consubstancia-se no desenvolvimento de exercícios teórico-práticos
que incluem uma interactividade constante com diferentes contextos de realidades. Para o efeito,
promove-se o uso de instrumentos e ferramentas de projecto que vão desde a representação, a percepção,
a simulação, o ensaio e contacto dirtecto os sistemas de produção e de formação da cultura tectónica,
urbana e territorial - sempre tendo presente o carácter interdisciplinar desses instrumentos e ferramentas.
Relativamente à medição do seu grau de cumprimento pode-se referir que o ciclo de estudos promove,
entre docentes e discentes, um acompanhamento constante (no âmbito das respectivas unidades
curriculares e nos momentos seminariais) que permite uma avaliação contínua não só do cumprimento
dos objectivos previstos, mas também da qualidade da produção técnico-artística, bem como do elevado
grau de cumprimento. O ciclo de estudos adopta como exigência fundadora da sua oferta de formação de
natureza universitária a consistência dos seus planos de estudo, pelo seu carácter alternativo e a
qualidade da sua oferta educativa, que orientada para uma constante perspectiva de investigação e de
criação de saber deverá, de acordo com o consignado no n.º 3 do artigo 11 da Lei de Base do Sistema
Educativo, "(...) assegurar uma sólida preparação científica e cultural e proprcionar uma formação técnica
que habilite para o exercício de actividades profissionais e culturais e fomente o desenvolvimento das
capacidades de concepção, de inovação e de análise crítica (...)". A frequência e conclusão com
aproveitamento do ciclo de estudos permite desenvolver um leque interdisciplinar de competências que
visam a consolidação do "saber fazer" arquitectura, por via da objectivação de processos cognitivos e
operativos próprios do ciclo de estudos - adquiridos e aplicados pelos discentes com elevado grau de
exigência por parte dos respectivos docentes.
6.1.1. Competences to be developed in the study cycle, operationalization of the objectives, and measurement
of its degree of fulfillment.
The most important distinctive feature of the Bologna Process is a conception of higher education courses
based on skill acquisition by students. It is intended to move from an education system conceived in logic
of knowledge transmission to a system based on skills development, in order to students fell more capable
for the work market, to change, and for the knowledge society. Students in this way play a central role in
this new teaching concept which implies a profound change of mentality, practices and methodologies.
It is intended an acquisition of theoretical tools and operating type (scientific or artistic) to develop the
analysis and projects proposed of changes and transformation of the building environment, in a
perspective of the qualifications of the environmental heritage, architectural, urban and, in general, the
artificial landscape.The operationalization of the study cycle objectives consists on the development of
theoretical and practical exercises that include a constant interactivity with different contexts of reality. To
this purpose, is promoted the use of instruments and design tools ranging from the representation,
perception, simulation, testing and direct contact with the production systems and the formation of
tectonic culture, urban and regional - always bearing in mind the interdisciplinary nature of these
instruments and tools.To measure their degree of compliance may be noted that the study course
promotes among teachers and students, constant monitoring (within their respective courses and
seminars at times) that allows an ongoing evaluation not only of objectives set, but also the quality of the
technical-artistic production, as well as the high degree of compliance.The study cycle uses as its founder
requirement of its training offer of nature university the consistency of their study plans, because of its
alternate character and quality of their provision, which aimed at a constant perspective of research and
creation of knowledge should according to the provided on the paragraph 3 of Article 11 of the Basic Law
of the Educational System, "(...) assegurar uma sólida preparação científica e cultural e proporcionar uma
formação técnica que habilite para o exercício de actividades profissionais e culturais e fomente o
desenvolvimento das capacidades de concepção, de inovação e de análise crítica (...)".The attendance and
successful completion of the study cycle allows you to develop an interdisciplinary range of expertise
aimed at strengthening the "know how" architecture, through the achievement of their own cognitive and
operating processes of the study cycle - purchased and applied by students with high level of demand by
their teachers
6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha.
O ciclo de estudos organiza-se a partir de um tronco de unidades curriculares estruturantes indexadas às
diversas áreas científicas fundamentais para a formação na área do projecto, do urbanismo, da
construção, das teorias e da história, e das ciências sociais e das artes em geral. Os seus conteúdos são
transversais e intercruzados, abordados de forma integrada e sistémica, fazendo perceber nos alunos que
as áreas do saber ministradas no ciclo de estudos são interactuantes e indispensáveis para a formação em
arquitectura. Neste sentido, solicita-se aos discentes que complementem aquilo que adquirem no tempo
de contacto directo com os docentes, por via de aulas, seminários, conferências, etc., com conteúdos por
eles pesquisados e articulados. Assim, a estrutura curricular está elencada a diferentes tipos de processos
de aprendizagem/formação, em que para além do tempo que os alunos têm em horas de trabalho semanal
em aulas teóricas, teórico-práticas, práticas laboratoriais, de orientação tutorial, em seminários, têm
também que investigar, elencar e articular os mais diversos temas do ciclo de estudos fora do tempo
estritamente lectivo, o qual ocorre principalmente na Escola. Permite-se, desta forma (tal como
referenciado nos princípios do Processo de Bolonha), que os discentes tenham oportunidade para
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conformarem um conjunto de assuntos sobre os quais tenham particular interesse e demonstrem vontade
em os estudar com maior profundidade. Surgem, neste contexto, as unidades curriculares optativas que
têm exactamente o objectivo de complementar o referido tronco estruturante do ciclo de estudos,
permitindo que sejam os alunos a seleccionarem - principalmente na parte final do ciclo de estudos - quais
as matérias que pretendem desenvolver com outro grau de exigência e interesse pessoal. Por via deste
processo de aquisição de conhecimentos de forma mais direccionada, os alunos acabam por desenvolver
metodologias de aprendizagem complementares que os dotam de respostas mais autónomas, mais
disponíveis para a mobilidade, e capazes de se tornarem mais competitivos - aumentando a respectiva
possibilidade de empregabilidade. Mais do que conteúdos estritamente formatados, a estrutura curricular
do ciclo de estudos prepara os discentes para saberem responder à fragilidade actual do mercado de
trabalho e respectiva flutuação, transição e/ou indefinição. Aliás, sobre este aspecto, é de referir a
diversidade de percursos pós académicos que os nossos ex-alunos acabam por consolidar (quer no
âmbito da actividade profissional, quer no universo da investigação) - não só em Portugal, mas também
internacionalmente - e que, muitas vezes, são reconhecidos e distinguidos com prémios de instituições de
elevado mérito.
6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process.
The study cycle is organized from a trunk structuring of units indexed to various scientific fields crucial to
the formation in the project, urban planning, construction, theories and history, and social sciences areas
and the arts general. Their contents are transversal and intercrossed, addressed on an integrated and
systemic way, in order to make the students realize that the knowledge areas taught in the study cycle are
essential for interacting and training in architecture. In this way, it is requested to students to supplement
what they get in direct contact time with teachers, through lectures, seminars, conferences, etc., with the
contents researched and articulated by them. Thus, the curricular structure is listed in the different types
of learning processes and training, that beyond the time that students have in working hours per week in
lectures, theoretical and practical laboratory, tutorial guidance, seminars, they also have to investigate, to
set and articulate the different themes of the study cycle outside the strictly academic time, which occurs
mainly in school. Allowed in this way (as on the principles of the Bologna Process), that students have the
opportunity to conform a set of issues over which they have particular interest and demonstrate a
willingness to study them further. In this context, we have the optional subjects that have exactly the aim
of complementing the aforementioned trunk structuring of the course, allowing students to select are especially at the end of the study cycle - what subjects they intend to develop with other level of care and
personal interest. Through this process of acquiring knowledges in a more targeted way, students end up
learning methodologies to develop complementary responses to endow them to be more autonomous,
more available for mobility, and able to become more competitive - increasing their chance of
employability. More than strictly formatted content, the study cycle curriculum prepares students to know
how to answer to the current weakness of the labor market and its fluctuations, transition and / or
vagueness. Indeed, on this point, it is noted the diversity of academic courses post that our students
eventually consolidate (either under their professional field or in the world of research) - not only in
Portugal but also internationally - and that often are recognized and honored with awards from institutions
of high merit.
6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de
trabalho.
Relativamente à periodicidade da revisão curricular deve ser salientado o processo de adequação da
estrutura curricular do Curso de Arquitectura para Mestrado Integrado em Arquitectura. Foi um momento
de grande debate interno sobre as potencialidades e os aspectos menos positivos do Curso, e o que
poderia ser melhorado/alterado no sentido de ainda o dotar de ainda mais qualidade artística, científica e
tecnológica - aproveitando a adequação ao Processo de Bolonha. A actualização científica e de métodos
de trabalho é assegurada em dois contextos específicos: um interno e outro na sua relação com o exterior.
O primeiro consubstancia-se por via da realização de reuniões de coordenação de carácter interdisciplinar,
visitas de estudo, conferências, exposições, workshops, entre outros. O segundo prende-se com os
diversos intercâmbios e parcerias internacionais, bem como pelo facto de muitos docentes do ciclo de
estudos desenvolverem o exercício da profissão com reconhecida qualidade.
6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies
updating.
Concerning the periodicity of the curricular review, should be noted the process of adaptation of the
curriculum to Integrated Master in Architecture. It was a time of great internal debate concerning the
potential and the less positive aspects of the course, and what could be improved / modified to provide it
with even more quality art, science and technology - based on the adaptation of the Bologna Process. The
update and scientific methods of work is carried out in two specific contexts: one internal and one in their
relationship with the outside. The first is achieved by coordination meetings of interdisciplinary character,
study visits, conferences, exhibitions, workshops, among others. The second is related with the various
exchanges and international partnerships, as well as the fact that many teachers of the study cycle develop
their profession with recognized quality.
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6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica.
O plano de estudos promove, por via da pluralidade dos seus conteúdos, um estímulo para que os
estudantes possam encontrar interesses disciplinares que sejam desenvolvidos de forma científica,
complementar à normal actividade didáctica. O plano de estudos promove uma autonomia de investigação
direccionada segundo linhas multi-temáticas sobre os processos da prática do projecto, normalmente
condicionada por constrangimentos da realidade. A forma articulada com que são abordados os assuntos
do plano de estudos (entre a teoria, a história e prática do projecto e da construção) conduzem os alunos a
investigarem contextos temáticos importantes. Por exemplo, pelo facto da Escola estar inserida num
centro histórico classificado como Património Mundial desperta para a investigação nas áreas da
reabilitação e da história urbana, da tipológia e da construção, sobre o uso de diferentes materiais e
técnicas de aplicação e das expressões decorativas estilísticas em diferentes períodos históricos.
6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research.
The study plan, through the plurality of their content, promotes an incentive for students to find
disciplinary interests that are developed in a scientific way, additional to the normal teaching activities.
The study plan promotes a range of research directed in lines of multi-thematic processes of project
practice, usually conditioned by the constraints of reality. The articulation with the issues that are
addressed in the study plan (including theory, history and practice of project and construction) leads
students to investigate important thematic contexts. For example, the School is located on an historic city
center classified as Unesco World Heritage, so that awakens to research in the areas such as rehabilitation
and urban history, the type and construction, on the use of different materials and application techniques
and stylistic expressions decorative in different historical periods.

6.2. Organização das Unidades Curriculares
6.2.1. Ficha das unidades curriculares
Anexo IX - Projecto I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto I
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Mário Mesquita, Eurico Salgado, Nicolau Brandão
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Ter a concepção da forma adequada à sua ideia (concepção abstracta) e ser capaz de a expressar
graficamente;
utilizar naturalmente o desenho como meio privilegiado no processo de investigação formal; ter as noções
básicas, mas fundamentais, da composição arquitectónica; ter a noção das proporções entre as
dimensões dos espaços projectados nomeadamente dos de uso mais imediato e frequente (o da
habitação); ser capaz de controlar minimamente e exprimir-se graficamente nas várias escalas até 1:500 e
de manusear e articular espacialmente um programa funcionalmente elementar; dominar as diversas
expressões e linguagens: - gráficas (desenho à mão levantada, desenho rigoroso, maquetagem, etc.),
escrita e oral. Mas, sobretudo, ele deve perceber a relação de causa e efeito que existe entre a
criação/intervenção arquitectónica, as necessidades do utente e o território no qual se insere.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Having the conception in the appropriate way to its idea (abstract conception) and be able to express it
graphically; use naturally the drawing as the preferred way in the formal investigation process; have the
basics, but essential, of the architectural composition; have a sense of proportion between the designed
spaces dimensions especially of those with a more immediate and frequent use (the housing); be able to
control minimally and express themselves graphically at various scales up to 1:500 and to spatially handle
and articulate a program functionally elementary; dominate the diverse expressions and languages: graphics (raised-hand drawing, rigorous drawing, modeling, etc. ), written and oral. But, above all, he must
realize the cause and effect relationship that exists between the creation / architectural intervention, the
user needs and the territory in which it inserts.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Os exercícios realizados abordam essencialmente três temas: "Espaço", "Composição" e "Habitar".
1º Exercício de carácter abstracto (Malha ortogonal, bi e tridimensional) que se desenvolve e concretiza
através da
introdução de escalas e usos, até à definição de um território.
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2º Projecto de um espaço habitacional individual e elementar (Habitáculo), do terreno privado envolvente e
estudo da
possível combinação das unidades em conjuntos.
Serão ainda realizados exercícios intercalares de análise de projectos habitacionais de referência
arquitectónica, de
reconhecimento espacial e levantamentos e respectiva representação gráfica, de registo antropométrico,
etc.
6.2.1.4. Syllabus:
The performed exercises address three main themes: “Space”, “Composition” and “Dwell”.
1st An exercise of abstract nature (orthogonal lattice, bi and three dimensional) that develops and
implements through the introduction of scales and uses, until the definition of a territory.
2nd Project of an individual and elementary living space (Carrier) of the private surrounding land and the
study of a possible combination of the units into clusters.
It will be made inset exercises of analysis will be conducted mid-term housing projects reference
architecture review, of spatial recognition surveys and correspondent graphic representation, of
anthropometric registration, etc.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O princípio metodológico é o de que se aprende a fazer, fazendo e portanto, se aprende a projectar,
projectando.
A introdução ao ensino do Projecto é feita através da aplicação das leis da Percepção Visual à
Composição
Arquitectónica, considerando a relação entre os elementos tectónicos e o espaço que eles constroem.
Esse espaço é trabalhado através dos elementos que o qualificam: a luz, a organização, a dimensão, a
escala, etc. Só depois da aproximação aos princípios fundamentais da forma e da ordem, é que é proposta
a compreensão de um lugar, a interpretação de um programa e a construção de uma LINGUAGEM, no
intuito de preparar o aluno para a Actividade Projectual.
A avaliação do aluno é contínua e, portanto, será ponderada a evolução do aluno no processo
desenvolvido ao longo
do ano e não apenas o produto final apresentado.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodological principle is that you learn how to do it by doing it and so you learn how to project by
projecting.
The introduction to the teaching of the Project is made by applying the laws from Visual Perception to
Architecture Composition, considering the relationship between tectonic elements and the space they
build. This space is worked through the elements that qualify it: light, organization, size, scale, etc. Only
after the approach to the fundamental principles of form and order, it is proposed that the understanding of
a place, the interpretation of a program and the construction of a LANGUAGE in order to prepare the
student for the project-oriented activity.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As características da UC, assente no trabalho prático desenvolvido pelo aluno obrigam ao
acompanhamento contínuo do docente, que passa pela crítica do trabalho desenvolvido, pelo incentivo à
prática de investigação aplicada ao exercício e pela implementação da discussão colectiva dos problemas
levantados por cada trabalho. O enquadramento teórico é ministrado pelo docente através do recurso a
técnicas expositivas, meios audiovisuais, textos etc. e articula-se directamente com os temas e os
exercícios em curso.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
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The characteristics of the discipline, based on a practical work developed by the student, requires a
continuous monitoring of the teacher, which involves the criticism of the work developed, by encouraging
the practice of applied research and implementing the collective debate of issues raised by each work. The
theoretical framework is provided by the teacher through the use of expository techniques, audiovisual
means, texts etc. and is articulated directly with the ongoing issues and exercises.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
ZEVI, BRUNO - Saber ver a arquitectura, São Paulo: Martins Fontes, 1989.
CHING, F. - Arquitectura: forma, espacio y orden, Barcelona: Gustavo Gili, 1982 (1979).
VON MEISS, PIERRE - De la forme au lieu, Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes,
1993
TÁVORA, FERNANDO - Da organização do espaço, Porto: Faup publicações, 1999 (1962).
CLARK, R. H. e PAUSE, MICHAEL - Arquitectura: temas de composición, Barcelona: GG, 1997.

Anexo IX - Desenho/Modelação e Maquetagem
6.2.1.1. Unidade curricular:
Desenho/Modelação e Maquetagem
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Jorge Pimentel, Ana Von Haffe, António Carlos Soares
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Reconhece o valor do Desenho como uma linguagem artística autónoma e o papel do Desenho, da
Modelação e da Maquetagem em diversos contextos artísticos.
Reconhece que desenhar/modelar/maquetar é escolher e relacionar conscientemente as partes e as
impressões de um objecto, a habilidade para juntar o percebido com o conceptualizado, fundir o
pensamento com as sensações, misturar a curiosidade com a intuição.
Identifica e caracteriza a gramática do Desenho, da Modelação e da Maquetagem e conhece e utiliza os
aspectos técnicos, sensíveis e expressivos de diversos materiais, suportes e instrumentos.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Recognizes the value of drawing as an autonomous artistic language and the role of Drawing and
Modelling in different artistic contexts.
Recognizes that drawing and modelling is to choose and relate consciously the parts and the impressions
of an object, the ability to join what is perceived to be conceptualized, merge thoughts with feelings, mixed
curiosity with intuition.
Identifies and describes the drawing and modeling grammar, know and use the technical properties,
sensitive and expressive of several materials, props and instruments.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
O Desenho como linguagem artística. O conceito de desenho. Princípios de representação gráfica. Os
elementos da comunicação e forma visual. As técnicas, materiais.
A morfologia da linguagem plástica. Os elementos que constituem a linguagem plástica. A função da linha
e da mancha enquanto elementos gráficos. A forma/plano e as relações espaciais. Valores lumínicos. A
textura. O volume. A cor. O movimento. A ordem. O ritmo.
Composição e estrutura visual do desenho. Enquadramento, proporção e estrutura. A composição. A
perspectiva. Da representação à desconstrução de formas. Representação do espaço urbano.
Figura Humana. Expressão do movimento. Estrutura e proporção. Relação entre massa e estrutura
Produção e criação tridimensional. Formas e modos de representação. Materiais, instrumentos e suportes.
Técnicas de expressão: modelação, construção e maquetagem. Expressão da representação.
6.2.1.4. Syllabus:
The drawing as an artistic language. The concept of drawing. Principles of graphic representation. The
elements of communication and visual form. The techniques, materials.
The morphology of plastic language. The elements that constitute the plastic language. The function of the
line and the patch while graphics elements. The form / plan and spatial relations. Light values. The texture.
The volume. The color. The movement. The order. The rhythm.
Composition and visual structure of drawing. Framing, proportion and structure. The composition. A
perspective. From representation to the deconstruction of shapes. Representation of urban space.
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Human Figure. Movement expression . Structure and proportion. Relationship between mass and structure.
Production and three-dimensional creating. Forms and methods of representation. Materials, instruments
and props. Expression techniques: modelling and construction. Expression of representation.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas têm uma componente teórica e outra prática As aulas práticas baseiam-se numa sequência de
exercícios que visam confrontar os alunos com os valores com que lidam, assente em estímulos e
sugestões que a capacidade de síntese e autocrítica ajudam a descodificar. A evolução técnica e
conceptual dos alunos, o uso da memória e a gestão dos recursos adquiridos, a criatividade, o sentido
plástico, a integração dos momentos intuitivos, a capacidade de síntese e de experimentação e o
desenvolvimento do sentido crítico serão objecto fundamental do trabalho.
Critérios de avaliação: assiduidade, postura e interesse do aluno no desenvolvimento do seu trabalho,
criatividade, qualidade produtiva e intensidade do trabalho, autonomia, Os trabalhos práticos valem 90%
da nota final, atribuindo-se 10% da percentagem à realização do trabalho teórico.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes have theoretical and practical components. Practical classes are based on a sequence of
exercises designed to confront students with the values with which they deal, based on stimuli and
suggestions that the capacity of synthesis and self-criticism helps to decode. The technical evolution and
conceptual of students, the memory usage and management of acquired resources, creativity, the plastic
sense, the integration of intuitive moments, the capacity of synthesis and experimentation and the
development of critical sense will be the fundamental object of work .
Evaluation criteria: attendance, attitude and student interest in the development of their work, creativity,
production quality and intensity of work, autonomy. Practical works worth 90% of final grade, assigning
10% of the percentage to the theoretical work conception.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As características da UC, assente no trabalho prático desenvolvido pelo aluno obrigam ao
acompanhamento contínuo do docente, que passa pela crítica do trabalho desenvolvido, pelo incentivo à
prática de investigação aplicada ao exercício e pela implementação da discussão colectiva dos problemas
levantados por cada trabalho. O enquadramento teórico é ministrado pelo docente através do recurso a
técnicas expositivas, meios audiovisuais, textos etc. e articula-se directamente com os temas e os
exercícios em curso.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The characteristics of the discipline, based on a practical work developed by the student, requires a
continuous monitoring of the teacher, which involves the criticism of the work developed, by encouraging
the practice of applied research and implementing the collective debate of issues raised by each work. The
theoretical framework is provided by the teacher through the use of expository techniques, audiovisual
means, texts etc. and is articulated directly with the ongoing issues and exercises.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
BAMMES, Gottfried – L´Étude du Corps Humain. Paris: Dessain et Tolra, 1991.
GOLDSTEIN, Nathan – The Art of Responsive Drawing. New Jersey: Prentice Hall, 1984.
SAINZ, Jorge - El Dibujo da Arquitectura. Teoria e historia de un lenguaje gráfico. Madrid: Editorial Nerea,
1990.
OLAIO, António – Desenho. Percepção e investigação formal. Coimbra: Imprensa da Universidade de
Coimbra, 2006
SAUSMAREZ, Maurice de – Diseño Básico. Dinâmica de la forma visual en las artes plásticas. Barcelona:
Editorial GG, 1995.
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Anexo IX - Geometria I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Geometria I
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Elsa Brandão
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Compreender: a época anterior à existência da Geometria; o porquê e a necessidade do aparecimento da
mesma;
o fundamento do sistema dos planos cotados.
Desenvolver as qualidades lógico dedutivas do aluno e, paralelamenta, fornecer elementos básicos para a
concepção, compreensão e representação do espaço.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Understand: the period before the existence of Geometry, the why and the necessity of its appearance; the
foundation of listed plans system's.
Develop the deductive logic qualities of student and, parallelly, provide basic elements for the conception,
understanding and representation of space.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Representaçao do ponto, recta e plano;
Intersecção de rectas e de rectas com planos;
Paralelismo e perpendicularidade;
Distâncias e ângulos;
Superfícies topográficas e desenho topográfico;
Perfil;
Intersecção de um plano com uma superfície topográfica.
6.2.1.4. Syllabus:
Representation of point, straight line and plane;
Intersection of straight lines and straight lines with planes;
Parallelism and perpendicularity;
Distances and angles;
Topographical surfaces and topographic drawing;
Profile;
Intersection of a plane with a topographic surface.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O programa será desenvolvido em aulas teórico-práticas com duração de 3 horas semanais, procurando
uma ligação efectiva à disciplina de projecto.
A avaliação será periódica ou por exame.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The program will be developed in practical and theoretical classes lasting 3 hours a week, looking for an
effective connection to the discipline of project.
Evaluation will be periodic or by exam.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
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As características da UC propiciam que os conteúdos programáticos sejam ministrados através de aulas
magistrais seguidas de debate colectivo dos mesmos, no sentido de desenvolver a capacidade crítica e
reflexiva dos alunos, sendo a aquisição de conhecimentos avaliada através de teste escrito.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The features of the discipline provide the programmatic contents to be delivered through master classes,
followed by collective debates, in order to develop critical and reflective thinking in the students, being the
acquisition of knowledge assessed by a written test.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
ABAJO, JAVIER F – Geometria Descriptiva, Tomo II
AUBERT, Jean – Cours de Dessin D’Architecture à partir de la Geometrie Descriptive. Edition de la Villet
Chitan, Robert – La Arquitectura Cotada Y dibujada.
IZQUIERDO ASENSI, Fernando – Geometria Descriptiva. Editorial Dossart S.A, Madrid.
Marcolli, Attilio – Teoria del Campo I e II

Anexo IX - Introdução à Cultura tectónica
6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução à Cultura tectónica
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Sérgio Mendes
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O estudante deverá, no final da UC:
- Ter assimilado um suporte instrumental mínimo no âmbito da estratégia construtiva que lhe permita
operar na prática projectual ao nível inicial.
- Reconhecer os sistemas construtivos vernáculos e tradicionais bem como a sua evolução.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The student must, at the end of discipline:
- Having assimilated a minimum instrumental support in the constructive strategy that allows them to
operate in project practice at the initial level.
- Recognize the vernacular and traditional building systems and their evolution.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
- O trinómio “Território / Homem / Tecnologia
Condicionantes naturais da construção
Estratégias racionais de construção
- Tecnologias dos sistemas construtivos
Vernáculos e tradicionais
- Evolução histórica das tecnologias construtivas vernáculas e tradicionais
Pedra / Terra / Argila / Madeira
6.2.1.4. Syllabus:
- The trinomial "Planning / Human / Technology
Natural conditions of construction
Rational strategies for building
- Technology of building systems
Vernacular and traditional
- Historical development of vernacular and traditional building technologies
Stone / Earth / Clay / Wood
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
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The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Os tempos de contacto serão do tipo teórico-prático, compatibilizando-se um enquadramento teórico
com uma aplicação prática em casos escolhidos pelos estudantes.
- Promover-se-á a capacidade de análise, de discussão e de síntese dos estudantes, enquadrados pelo
docente.
- O trabalho prático individual aprofundará as questões levantadas nos tempos de contacto e, numa
perspectiva de síntese, permitirá ao estudante expressar mais profundamente os sub-temas ou as
questões em que descobre o seu maior interesse.
- Existirá um teste escrito / desenhado pontual, com proposta temática restrita aos pontos temáticos
leccionados, antecipadamente marcado e de acordo com os estudantes.
- A classificação será realizada com base no resultado ponderado das respostas apresentadas pelos
estudantes, quer a nível oral, quer a nível escrito ou desenhado, conforme a seguinte expressão de
cálculo: 0.40 trabalho prático; 0.50 teste; 0.10 informações obtidas nas horas de contacto / assiduidade do
aluno.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
- The tutorial guidance will be theoretical and practical, aligning a theoretical framework with a practical
application in cases selected by students.
- Promote the capacity of analysis, discussion and students synthesis, framed by the teacher.
- The individual practical work will deepen issues raised in tutorial guidance and, in a synthesis
perspective, will allow students to express more deeply the sub-themes or the issues that discover your
best interest.
- It will be a written test / drawn off, with a thematic proposal narrow to the thematic points taught, marked
in advance and according to the students.
- Grading will be based on the weighted result of the responses provided by students, either in oral, written
or drawn level, as the following calculation expression: 0.40 practical work; 0.50 test; 0.10 information
gained from the tutorial guidance / student attendance.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
- APPLETON, João, Reabilitação de edifícios antigos, ed. Orion, 2003.
- TEIXEIRA, Gabriela, BELÉM, Margarida, Diálogos de Edificação, ed. CRAT, Porto.
- TORGAL, F. Pacheco et tal, A construção em terra, ed. Tecminho, 2009.
- CAMPBEL, James W. P., PRYCE, Will, História Universal do Tijolo, ed. Caleidoscópio, 2005.
- Diversos autores – Tratado de Construcción (2 tomos), ed. Munilla – Leria, Madrid, 2003.

Anexo IX - Arquitectura Contemporânea / Modelos I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Arquitectura Contemporânea / Modelos I
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6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Ricardo Azevedo
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O aluno deverá ser capaz de:
- desenvolver o seu sentido analítico, no campo disciplinar, compreendendo as especificidades da
Arquitectura;
- reconstruir uma narrativa sobre a evolução da Arquitectura, tendo por centro as concepções espaciais;
- manusear e tratar de uma forma sistematizada bibliografia disciplinar.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The student should be able to:
- Develop their analytical sense, in the disciplinary field, understanding the specifics of Architecture;
- Reconstruct a narrative about Architecture evolution, established around the concepts of space;
- Handle and deal with a systematic way disciplinary bibliography.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
I. O corpo que somos
1.1 As origens biológicas do ser humano.
1.2 A percepção do espaço.
1.3 Ser-no-mundo.
II. O lugar que habitamos
2.1 Identificação e orientação
2.2 Genius loci
III. A Arquitectura
3.1 Da organização do espaço
3.2 As dimensões da arquitectura
IV. O projecto e a representação do espaço
4.1 Sistemas de representação
4.2 Do projecto à obra
V. Um mapeamento da história da Arquitectura
5.1 As principais correntes arquitectónicas até ao século XX
6.2.1.4. Syllabus:
I. The body that we are
1.1 The biological origins of human beings.
1.2 The perception of space.
1.3 Being-in-world.
II. The place we inhabit
2.1 Identification and orientation
2.2 Genius loci
III. Architecture
3.1 From the organization of space
3.2 The dimensions of architecture
IV. The project and the representation of space
4.1 Representation systems
4.2 From project to work
V. A mapping of architecture history
5.1 The main architectural currents until the twentieth century
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O trabalho desenvolve-se tendo por base a distinção entre o tempo teórico e o de orientação tutorial. As
aulas
de exposição permitem lançar os temas e organizar os conteúdos que deverão ser manobrados pelo
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estudante.
Espera-se a participação activa do corpo discente, pelo que se abrirá espaço para a discussão.
Tendo em conta a extensão do programa e a densidade dos conteúdos, propõe-se o acompanhamento
assíduo
do estudante, nos tempos de orientação tutorial. Estas aulas possibilitarão não só apoiar a elaboração dos
trabalhos práticos mas, em particular, auxiliar o estudante na sua aprendizagem.
A classificação final resulta da ponderação dos diversos elementos de avaliação (um teste escrito e
trabalhos de grupo) e da participação qualificada do discente no decurso das aulas.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
A classificação final resulta da ponderação dos diversos elementos de avaliação (um teste escrito e
trabalhos de grupo) e da participação qualificada do discente no decurso das aulas.
The work is developed based on the distinction between theoretical time and tutorial guidance. The
exhibition classes allow launching the themes and organize contents that should be handled by the
student.
It is hoped the active participation of students, so it will open space for discussion.
Given the extent and density of the program contents, we propose the assiduous student monitoring, in
times of tutorial guidance. These classes will enable not only to support the development of practical
works but also, in particular, assist the student in their learning.
The final classification results of weighting the different elements of assessment (a written test and group
work) and the qualified students’ participation during the classes.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
JANSON, H. W. – História da Arte. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1992 [1986].
NORBERG-SCHULZ, Christian – Habiter. Vers une architecture figurative. Paris: Electa France, 1985.
ROTH, Leland – Entender la arquitectura: sus elementos, historia y significado. 2ª edição. Barcelona:
Gustavo Gili, 2000 [1993].
TÁVORA, Fernando - Da organização do espaço. Porto: FAUP Publicações, 1999 [1962].
ZEVI, Bruno – Saber ver a arquitectura. 5ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 1996 [1948].

Anexo IX - História da Arquitectura e Urbanismo I
6.2.1.1. Unidade curricular:
História da Arquitectura e Urbanismo I
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Cidália Henriques
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Compreensão e análise de conceitos.
Identificação, caracterização e análise das estruturas da cidade.
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Identificação e caracterização da produção arquitectónica.
Capacidade de problematização histórica.
Desenvolvimento de espírito crítico.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Understanding and analysis of concepts.
Identification, characterization and analysis of city structures .
Identification and characterization of architectural production.
Capacity of historical questioning.
Development of critical mind.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. A cidade
1.1. Diferentes conceitos; diferentes definições.
2.Uma cidade para a arquitectura (das origens ao classicismo).
2.1. Origens do espaço vivido.
2.1.1. Menir, gruta e cabana.
2.1.2. As primeiras cidades da História.
2.2. O Egipto: orientação e ortogonalidade
2.3. A Grécia: Antropomorfismo e escala humana.
Da arquitectura à Polis.
2.4. Roma: A construção romana
A Civitas romana.

6.2.1.4. Syllabus:
1. The city
1.1. Different concepts, different definitions
2. A town to the architecture (from origins to classicism).
2.1. Origins of living space.
2.1.1. Menhir, cave and cottage.
2.1.2. The first cities of history.
2.2. Egypt: orientation and orthogonality
2.3. Greece: Anthropomorphism and human scale.
From architecture to Polis.
2.4. Rome: The Roman construction
The Roman Civitas.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Como metodologia propõe-se a exposição e o debate temáticos, assim como o visionamento crítico
documental.
A avaliação é feita por um teste escrito.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology proposed thematic exhibition and debate, as well as the critical viewing of documents.
The assessment is made by a written test.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
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As características da UC propiciam que os conteúdos programáticos sejam ministrados através de aulas
magistrais seguidas de debate colectivo dos mesmos, no sentido de desenvolver a capacidade crítica e
reflexiva dos alunos, sendo a aquisição de conhecimentos avaliada através de teste escrito.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The features of the discipline provide the programmatic contents to be delivered through master classes,
followed by collective debates, in order to develop critical and reflective thinking in the students, being the
acquisition of knowledge assessed by a written test.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
BENEVOLO, Leonardo (1982), Diseño de la Ciudad – 3 e 4, Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
GOITIA, Fernando Chueca (1982), Breve história do urbanismo, Lisboa: Editorial Presença.
PATETTA, Luciano (1997), Historia de la Arquitectura (Antologia Critica), Madrid, Celeste Ediciones.
MORINI, Mario, (1963), Atlante di Storia dell’Urbanistica, Milano: Editore Ulrico Hoepli Milano.
PEREIRA, José Ramon Alonso (1995), Introduccion a la historia de la Arquitectura, La Coruña,
Universidade da Coruña.

Anexo IX - Sistemas Ambientais e Sustentabilidade
6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas Ambientais e Sustentabilidade
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Jorge Pinto
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
- Compreender a circulação global da atmosfera e a relação da superfície terrestre com os elementos do
clima
- Entender o processo de formação e transformação da superfície terrestre e os riscos naturais associados
- Reconhecer o papel da água nos sistemas ambientais, nomeadamente na modelação espacial
- Apontar os principais problemas ambientais do processo de urbanização
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
- Understand the global circulation of the atmosphere and the relationship between the earth's surface and
the clime elements
- Understand the process of formation and transformation of the land surface and the natural risks
associated
- Recognize the role of the water in the environmental systems, particularly in spatial modeling
- Point out the main environmental problems of urbanization process
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1 – Climatologia: Temperatura e Precipitação; Factores do clima; A circulação global: Massas, frentes e
pressões; Tipos de Clima; Microclimas e especificidades locais; flutuações climáticas e o efeito de estufa
2 – Geomorfologia: As formas da Terra e os Agentes e Processos geomorfológicos; As unidades
estruturais: Portugal e a Península Ibérica; Os processos morfogenéticos
3 – Hidrografia e Dinâmica Litoral: O ciclo da água; O mar e a erosão costeira; Rios e bacias hidrográficas
4 – Urbanização e Sustentabilidade: A emergência de um novo modelo de urbanidade e território; O
“Sprawl”; Os problemas ambientais e estruturais do espaço urbano
6.2.1.4. Syllabus:
1 - Climatology: Temperature and Precipitation; Clime factors; The global circulation: Mass, fronts and
pressures; Types of weather; Microclimates and local specificities; climatic fluctuations and the
greenhouse effect
2 - Geomorphology: The Earth shapes and the geomorphological agents and processes; the structural
units: Portugal and the Iberian Peninsula; the morphogenetic processes
3 - Hydrography and Coastal Dynamics: The cycle of water: The sea and coastal erosion, Rivers and
watersheds
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4 - Urbanization and Sustainability: The emergence of a new model of urbanity and territory; the "Sprawl";
environmental and structural problems of urban space

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O processo de ensino-aprendizagem seguirá as seguintes fases:
1. Exposição dos conteúdos programáticos da unidade curricular;
2. Auto-aprendizagem baseada em estudo de textos e casos;
3. Produção de cartografia temática em trabalho de grupo
4. Realização de trabalhos de recolha e tratamento de informação (nomeadamente cartográfico), com
eventual recurso a entrevista e com apresentação e debate final.
Avaliação contínua com dois momentos avaliativos a decorrer em ambiente de sala de aula:
1 – Trabalho prático constituído pela produção gráfica e cartográfica de mapa hipsométrico, perfil
topográfico, mapa da bacia hidrográfica e mapa de declives. Equivale a 50% da nota final.
2 – Teste escrito a realizar na penúltima semana de aulas que comportará toda a matéria teórica dada até à
altura.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching-learning process will follow the following stages:
1. Exposure of the discipline programmatic contents;
2. Self- learning based on study of texts and cases;
3. Production of thematic cartography in group work;
4. Completion of works about collecting and processing information (including mapping), with a possible
use of interview and presentation and final debate.
Continuous evaluation with two evaluative moments taking place in the classroom environment:
1 - Practical work consisting of print production and mapping of topographic map, topographic profile,
map of the watershed and map of slopes. Equals to 50% of the final grade.
2 - Written Test to be held on the penultimate week of classes that comprise all the theoretical theme given
so far.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
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FERNANDES, J. A. R (2007) - Urbanismo Sustentável: redução, reciclagem e reutilização da cidade, Revista
da Faculdade de Letras – Geografia – Universidade do Porto, II Série, Volume I.
MEDEIROS, C. A. (1994) - Geografia de Portugal: ambiente natural e ocupação humana. Uma introdução,
Imprensa Universitária, Ed. Estampa, Lisboa
MONTEIRO, A. (1997) O clima urbano do Porto: contribuição para a definição das estratégias de
planeamento e ordenamento do território. Fundação Calouste Gulbenkian, Junta Nacional de Investigação
Científica e Tecnológica, Lisboa
PEREIRA, A. R. (2002) - Geografia Física e Ambiente. Universidade Aberta, Lisboa.
STRAHLER, A.; A. STRAHLER (1996) - Introducing Physical Geography, John Wiley and Sons, New York,
EUA

Anexo IX - Geometria II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Geometria II
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Elsa Brandão
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Compreender:
A época anterior à existência da Perspectiva Cónica;
A necessidade do aparecimento da mesma;
O fundamento do sistema da Perspectiva Cónica.
Desenvolver as qualidades lógico dedutivas do aluno e, paralelamente, fornecer elementos básicos para a
concepção, compreensão e representação do espaço.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Understand:
The time before the existence of Conic Perspective;
The necessity of its appearance;
The foundation of the Conic Perspective system's.
Develop the deductive logic qualities of student and, parallelly, provide basic elements for the conception,
understanding and representation of space.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Potencialidades do sistema;
Representação do ponto, recta e plano;
Intersecções;
Rebatimentos;
Escalas;
Reflexos.
6.2.1.4. Syllabus:
System capabilities;
Representation of point, straight line and plane;
Intersections;
Reverberation;
Scales;
Reflexes.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
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6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O programa será desenvolvido em aulas teórico-práticas com duração de 3 horas semanais, procurando
uma ligação efectiva à disciplina de projecto.
A avaliação será periódica ou por exame.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The program will be developed in practical and theoretical classes lasting 3 hours a week, looking for an
effective connection to the discipline of project.
Evaluation will be periodic or by exam.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As características da UC propiciam que os conteúdos programáticos sejam ministrados através de aulas
magistrais seguidas de debate colectivo dos mesmos, no sentido de desenvolver a capacidade crítica e
reflexiva dos alunos, sendo a aquisição de conhecimentos avaliada através de teste escrito.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The features of the discipline provide the programmatic contents to be delivered through master classes,
followed by collective debates, in order to develop critical and reflective thinking in the students, being the
acquisition of knowledge assessed by a written test.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
ABAJO, Javier F – Geometria Descriptiva, Tomo V
BRANDÃO, Elsa – Geometria Descritiva – Perspectiva Cónica, Porto, Edições Asa
SCHAARTWACHTER, Jeorg – Perspectiva para Arquitectos, Editorial G Gili, S.A, Barcelona

Anexo IX - Materiais e Léxico da Construção
6.2.1.1. Unidade curricular:
Materiais e Léxico da Construção
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Sérgio Mendes
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O estudante deverá no final da UC:
- ter assimilado os instrumentos de análise que lhe permitam identificar e lidar com os materiais de
construção mais comuns;
- demonstrar uma consciência construtiva baseada no comportamento, capacidades, efeitos, condições de
utilização e desempenho dos materiais de construção;
- comunicar no âmbito da construção com correcção oral e escrita.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The student must, at the end of discipline:
- Has assimilated the analysis tools that enable them to identify and deal with the most common building
materials;
- Demonstrate a constructive awareness based on behavior, capabilities, effects, use conditions and
materials performance;
- Communicate within the building with oral and writing corrective.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Materiais de construção:
- Pedras naturais, madeiras e derivados, tijolos, cerâmicos, vidros, metais, impermeabilizações,
isolamentos térmicos e acústicos e materiais compostos.
- Compatibilidades e incompatibilidades de associação e justaposição.
- Normas, documentos de homologação e de certificação.
- Léxico específico.
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6.2.1.4. Syllabus:
Building materials:
- Natural stones, wood products, bricks, ceramics, glass, metals, waterproofing, thermal and acoustic
insulation and composite materials.
- Compatibilities and incompatibilities of association and juxtaposition.
- Standards, approval and certification documents.
- Specific lexicon.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Os tempos de contacto serão do tipo teórico-prático, compatibilizando-se um enquadramento teórico
com uma aplicação prática em casos escolhidos pelos estudantes.
- Promover-se-á a capacidade de análise, de discussão e de síntese dos estudantes, enquadrados pelo
docente.
- O trabalho prático a lançar aprofundará as questões levantadas nos tempos de contacto e, numa
perspectiva de síntese, permitirá ao estudante expressar mais profundamente os sub-temas ou as
questões em que descobre o seu maior interesse. Este trabalho prático será exposto pelos alunos na aula.
- Existirá um teste escrito, com proposta temática restrita aos pontos temáticos julgados indispensáveis,
antecipadamente marcado e de acordo com os estudantes.
A classificação será realizada com base no resultado ponderado das respostas apresentadas pelos
estudantes, quer a nível oral, quer a nível escrito ou desenhado.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
- The tutorial guidance will be theoretical and practical, aligning a theoretical framework with a practical
application in cases selected by students.
- Promote the capacity of analysis, discussion and students synthesis, framed by the teacher.
- The practical work will deepen issues raised in tutorial guidance and, in a synthesis perspective, will
allow students to express more deeply the sub-themes or the issues that discover your best interest.The
practical work will be presented by students in class.
- It will be a written test, with a thematic proposal narrow to the indispensable thematic points, marked in
advance and according to the students.
Grading will be based on the weighted result of the responses provided by students, either in oral, written
or drawn level.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.
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6.2.1.8. Bibliografia principal:
Mascarenhas, Jorge – Sistemas de Construção II, ed. Livros do Horizonte, Lisboa, 2007.
Mascarenhas, Jorge – Sistemas de Construção III, ed. Livros do Horizonte, Lisboa, 2003.
Mascarenhas, Jorge – Sistemas de Construção IV, ed. Livros do Horizonte, Lisboa, 2008.

Anexo IX - Arquitectura Contemporânea Modelos II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Arquitectura Contemporânea Modelos II
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Ricardo Azevedo
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O aluno deverá ser capaz de:
-construir e suportar uma posição coerente e fundamentada sobre os conteúdos leccionados;
-manusear e referenciar bibliografia, em particular da área disciplinar;
-planear e desenvolver um trabalho de pesquisa, ensaiando as ferramentas da investigação científica.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The student should be able to:
-build and support a coherent and reasoned position on the contents taught;
-handling and reference literature, especially of the subject area;
-plan and develop a research paper, practicing the tools of scientific research.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
I. Crítica e teoria de Arquitectura
1.1 Campo e materiais
1.2 Objectivos e instrumentos
II. A Arquitectura Moderna
2.1 O substrato de uma arquitectura nova: as transformações técnicas e culturais
2.2 O Movimento Moderno: os seus principais actores
2.3 A Arquitectura Contemporânea: um panorama
6.2.1.4. Syllabus:
I. Critics and theory of Architecture
1.1 Scope and materials
1.2 Objectives and instruments
II. The Modern Architecture
2.1 The substrate of a new architecture: the technical and cultural transformations
2.2 The Modern Movement: its key players
2.3 The Contemporary Architecture: an overview
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A transmissão dos conteúdos será feita, primordialmente, nas aulas teóricas, exposição oral, de cerca de
100 minutos, acompanhada por meios audiovisuais.
Reservar-se-á algum espaço para debate ou esclarecimentos. Os tempos de orientação tutorial serão local
para apoio à aprendizagem, através do desenvolvimento de exercícios práticos, de género e extensão
variáveis.
A classificação final resulta da ponderação dos diversos elementos de avaliação, que forem realizados, e
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da participação qualificada do discente no decurso das aulas.
Prevê-se a realização de um teste escrito e trabalhos de grupo.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The transmission of contents will be made, primarily, in lectures, oral presentation of about 100 minutes,
accompanied by audiovisual means.
It will be book some room for discussion or clarification.The times for tutorial guidance will be for support
the learning, through the development of practical exercises, of variable gender and length.
The final classification result of the weighting of the different elements of assessment, that are conducted,
and the qualified participation of students during classes.
It is anticipated the completion of a written test and group works.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
FRAMPTON, Kenneth -Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili, 2002 [1980].
JANSON, H. W. – História da Arte. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1992 [1986].
MONTANER, Josep – As formas do século XX. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.
ROTH, Leland – Entender la arquitectura: sus elementos, historia y significado. 2ª edição. Barcelona:
Gustavo Gili, 2000 [1993].
ZEVI, Bruno – Saber ver a arquitectura. 5ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 1996 [1948].

Anexo IX - História da Arquitectura e Urbanismo II
6.2.1.1. Unidade curricular:
História da Arquitectura e Urbanismo II
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Cidália Henriques
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Compreensão e análise de conceitos.
Identificação, caracterização e análise das estruturas da cidade.
Identificação e caracterização da produção arquitectónica.
Capacidade de problematização histórica.
Desenvolvimento de espírito crítico.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Understanding and analysis of concepts.
Identification, characterization and analysis of the city structures .
Identification and characterization of the architectural production.

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=5cb6d7bf-bd11-7bb7-c69f-... 2018-07-11

CEF/0910/25756 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estudos em fu... Página 74 de 185

Capacity of historical questioning.
Development of critical thinking.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. A cidade medieval
A sociedade cristianizada
As ordens religiosas e a arquitectura românica
A Cidade de Deus e as estruturas urbanas medievais
A cidade islâmica
O crescimento urbano medieval
As catedrais góticas
2. A cidade do renascimento
A linguagem clássica e o humanismo.
A nova arquitectura urbana.
Os principais teóricos.
6.2.1.4. Syllabus:
1. The medieval city
The christianized society
The religious orders and the Romanesque architecture
The City of God and the medieval urban structures
The Islamic city
The medieval urban growth
Gothic cathedrals
2. The Renaissance city
The classic language and the humanism.
The new urban architecture
The main theoretical.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Como metodologia propõe-se a exposição e o debate temáticos, assim como o visionamento crítico
documental.
A avaliação será feita por um teste escrito.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology proposed is the thematic exhibition and debate, as well as the documental critical
viewing.
The assessment will be made by a written test.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As características da UC propiciam que os conteúdos programáticos sejam ministrados através de aulas
magistrais seguidas de debate colectivo dos mesmos, no sentido de desenvolver a capacidade crítica e
reflexiva dos alunos, sendo a aquisição de conhecimentos avaliada através de teste escrito.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The features of the discipline provide the programmatic contents to be delivered through master classes,
followed by collective debates, in order to develop critical and reflective thinking in the students, being the
acquisition of knowledge assessed by a written test.
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6.2.1.8. Bibliografia principal:
BENEVOLO, Leonardo (1982), Diseño de la Ciudad – 3 e 4. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
GARIN, Eugenio (1994), Idade Média e Renascimento. Lisboa: Editorial Estampa.
GOITIA, Fernando Chueca (1982), Breve história do urbanismo. Lisboa: Editorial Presença.
PATETTA, Luciano (1997), Historia de la Arquitecturas (Antologia Critica). Madrid, Celeste Ediciones.
MORINI, Mario, (1963), Atlante di Storia dell’Urbanistica, Milano: Editore Ulrico Hoepli. Milano.
PEREIRA, José Ramon Alonso (1995), Introduccion a la historia de la Arquitectura. La Coruña, Universidad
da Coruña.

Anexo IX - Psicologia da Percepção
6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicologia da Percepção
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Henrique Muga
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Saber identificar e compreender os processos psicológicos inerentes à percepção do ambiente
arquitectónico, com vista à sua aplicação ao nível do trabalho de projecto.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Know how to identify and understand the psychological processes involved in perception of the
architectural environment, with a view to their application to the work project level.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. EXPERIÊNCIA SENSORIAL DO AMBIENTE ARQUITECTÓNICO
- Visão: luz e cor
- Audição: o som e o silêncio
- Tacto: textura, pressão e temperatura
- Sentidos químicos: olfacto e sabor
- Cinestesia: a experiência do corpo no espaço
2. APROPRIAÇÃO PSICO-SOCIAL D0 ESPAÇO
- Espaço pessoal e organização espacial
- Comportamento territorial
- Dialéctica da privacidade e flexibilidade arquitectónica
- Sobredensidade e stresse urbano
2. SENTIDO DAS FORMAS ARQUITECTÓNICAS
- O edifício, objecto no espaço: dinâmica figura-fundo e autonomização-integração
- O edifício habitado: recepção e acolhimento
- Do edifício à cidade: mapas cognitivos
- Afecto, pensamento e gosto estético

6.2.1.4. Syllabus:
1. THE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT SENSORY EXPERIENCE
- Vision: light and color
- Hearing: the sound and the silence
- Tact: texture, pressure and temperature
- Chemical Senses: Smell and taste
- Kinesthetic: the experience of the body in space
2. PSYCHOSOCIAL SPACE APPROPRIATION
- Personal space and spatial organization
- Territorial behavior
- Privacy dialectics and architectural flexibility
- Over densities and urban stress
3. SENSE OF THE ARCHITECTURAL FORMS
- The building, object in space: dynamic figure-ground and empowerment-integration,
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- The habited building: reception and welcoming
- From the building to the city: cognitive maps
- Affect, thought and aesthetic taste
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia teórico-prática, com recurso a exposições, exercícios práticos, análise de ambientes
arquitectónicos e de documentos audiovisuais.
Um teste escrito (15 valores)
Um trabalho prático (5 valores)

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical methodology, using exhibitions, practical exercises, analysis of architectural
environments and audiovisual documents.
A written test (15 points)
A practical work (5 points)
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
- Arnheim, R. (1988). A dinâmica da forma arquitectónica. Lisboa: Ed. Presença
- Arnheim, R. (1996). Arte e percepção visual, uma psicologia da visão criadora.
S. Paulo: Livraria Pioneira Ed.
- Holl, S.; Pallasmaa, J.; Pérez-Gomez, A. (1994). Questions of perception.
Phenomenology of architecture. London: Architecture and Urbanism Publishing
- Muga, H. (2005, 2006). Psicologia da arquitectura. V.N.Gaia: Gailivro
- Scruton, R. (1979). Estética da arquitectura. Lisboa: Ed. 70

Anexo IX - Projecto II
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto II
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Susana Milão, Gonçalo Louro, Filipe Silva
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O aluno deve ser capaz de:
questionar a partir da análise;
utilizar o desenho como meio de investigação, concepção e representação da ideia;
reconhecer e aplicar os princípios e fundamentos da composição arquitectónica;
transformar uma ideia num sistema lógico;
ter percepção e utilização de escaIa;
desenvolver e articular um programa de espaços elementar;
procurar os meios de representação do desenho, da geometria e de maquetas, adequados ao
desenvolvimento do exercício.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The student should be able to:
question from the analysis;
use the drawing as a mean of research, conception and representation of the idea;
recognize and apply the principles and foundations of the architectural composition;
transform an idea into a logical system;
have perception and use of scale;
develop and articulate an elementary program of spaces;
seek means of drawing representation, of geometry and models, appropriate to the exercise development.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Desenho como instrumento de registo e representação, sobretudo como meio de investigação na fase de
concepção; Técnicas de expressão gráfica e métodos de representação do espaço, através de pontos,
linhas, superfícies e volumes que nele se situam;
Natureza e expressão dos materiais e as leis da física, e comportamento das estruturas como base do
conhecimento necessário para a concepção;
Instrumentos e critérios de análise de um território como base para compreender a relação intima entre
ideia arquitectónica e contexto paisagístico, urbano, cultural e social;
Criação, organização e caracterização do espaço através dos diversos elementos que o definem,
relacionando-o com o uso e com seu significado;
Problemas da Composição Arquitectónica: rigor e normalização, da escala entre objectos, entre estes e o
Homem, e de todos eles com o desenho.
6.2.1.4. Syllabus:
Drawing as a tool for recording and representation, especially as a mean of investigation at the conception
stage; Graphic expression techniques and methods of space representation, through points, lines,
surfaces and volumes that belong to this;
Nature and expression of materials and the laws of physics and behavior of structures as the basis of the
necessary knowledge for the conception;
Instruments and criteria for the analysis of a territory as a basis for understanding the intimate relationship
between architectural idea and landscape context, urban, cultural and social;
Creation, organization and characterization of the space through the various elements that define it,
relating it with the use and its meaning;
Problems of Architectural Composition: accuracy and standardization, the scale between objects, between
them and Man, and all of them with the drawing.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
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The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O principio metodológico é o de que se aprende a fazer, fazendo, abordando aspectos práticos de
organização e desenvolvimento de um exercício até à fase de projecto: o levantamento documental e de
observação como base analítica para a síntese. O projecto como estrutura organizada da ideia para a
representação do espaço.
Desenvolvem-se exercícios de dois tipos: organização de um espaço público existente, de pequena escala,
em área urbana consolidada; conjunto habitacional de média complexidade programática, localizado em
área urbana em consolidação.
A avaliação é contínua e incide sobre as competências demonstradas durante o desenvolvimento dos
exercícios e assente nos seguintes elementos: a) Assiduidade e interesse. b) Participação activa e regular
nas aulas. c) Elaboração de trabalhos. d) Outros elementos objectivos recolhidos pelo docente sobre o
trabalho do aluno ao longo do ano lectivo.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodological principle is that you learn by doing it, addressing practical aspects of organization and
development of an exercise until the phase of project: the documentary survey and observation as the
analytical basis for the synthesis. The project as structure organized from the idea for the space
representation.
Two types of exercises are developed: organization of an existing public space, of small-scale, in a
consolidated urban area; housing set of average complexity, located in an urban area in consolidation.
The assessment is continuous and focuses on skills demonstrated during the development of exercises,
based on the following elements: a) Attendance and interest. b) Active and regular participation in classes.
c) Works development. d) Other objective evidences collected by the teacher on the student's work
throughout the school year.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As características da UC, assente no trabalho prático desenvolvido pelo aluno obrigam ao
acompanhamento contínuo do docente, que passa pela crítica do trabalho desenvolvido, pelo incentivo à
prática de investigação aplicada ao exercício e pela implementação da discussão colectiva dos problemas
levantados por cada trabalho. O enquadramento teórico é ministrado pelo docente através do recurso a
técnicas expositivas, meios audiovisuais, textos etc. e articula-se directamente com os temas e os
exercícios em curso.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The characteristics of the discipline, based on a practical work developed by the student, requires a
continuous monitoring of the teacher, which involves the criticism of the work developed, by encouraging
the practice of applied research and implementing the collective debate of issues raised by each work. The
theoretical framework is provided by the teacher through the use of expository techniques, audiovisual
means, texts etc. and is articulated directly with the ongoing issues and exercises.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
LYNCH, Kevin, A imagem da Cidade, Ed. Arte e Comunicação, 1988.
GEOFFREYJELLICOE, Susan: El paisage del hombre : la conformación del entorno desde la prehistoria
hasta nuestros dias.
ALEXANDER, Christopher, CHERMAYEF, Serge, Community and privacy, Nova York
ALVES, Fernando Brandão: O espaço público urbano : qualidade, avaliação e participação pública.
SCHOENAUER, Norbert: 6.000 años de hábitat : de los poblados primitivos a la vivienda urbana en las
culturas de oriente y occidente.
RYBCZYNSKI, Witold: La casa : historia de una idea.
FERREIRA, Vitor Matias: Movimentos sociais urbanos e intervenção política : a intervenção do Saal em
Lisboa. ABALOS, Iñaki, A boa-vida. Visita guiada às casas da modernidade.

Anexo IX - Desenho Arquitectónico
6.2.1.1. Unidade curricular:
Desenho Arquitectónico
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
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Telmo Castro, Rui Cunha, Jorge Pimentel
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Reconhece o valor do Desenho como uma linguagem artística autónoma e o papel do Desenho, da
Modelação e da Maquetagem em diversos contextos artísticos.
Reconhece no desenho uma prática privilegiada para a investigação e desenvolvimento da actividade
projectual, dotada dos instrumentos necessários para uma investigação e elaboração, estudo e
sistematização de ideias e de referências dentro e fora do universo arquitectónico.
Identifica e caracteriza a gramática do Desenho e conhece e utiliza os aspectos técnicos, sensíveis e
expressivos de diversos materiais, suportes e instrumentos.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Recognizes the value of Drawing as an artistic and autonomous language and the role of Drawing and
Modeling in different artistic contexts.
Recognizes the drawing a privileged practice for the research and development of project activity,
endowed with the necessary tools for a research and development, study and systematization of ideas and
references within and outside the architecture world.
Identifies and describes the grammar of Drawing and know and uses the technical, sensitive and
expressive aspects of several materials, props and instruments.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Percepção, representação e análise. Perspectiva. Formas e configurações. Figura Humana. As superfícies.
Volume e massa. Cor e luz. Os valores gráficos e subjectivos. Análise e descoberta do carácter, estrutura,
massa, escala, dinâmica e inter-relação dos objectos e das formas no espaço.
Linguagens prospectivas e de concepção. O real e o imaginário. Os esquissos, as perspectivas, as
plantas, os cortes, os alçados, as axonometrias, as maquetas, as colagens, as fotografias… instrumentos
de invenção e de concepção, de aprofundamento e de teste das ideias no processo de investigação,
desenvolvimento e concretização de um projecto. Representar e comunicar. Morfologia e gestão dos
meios gráficos e plásticos de comunicação. As determinantes da recepção.
Produção e criação tridimensional. Formas e modos de representação. Materiais, instrumentos e suportes.
Técnicas de expressão: modelação, construção e maquetagem. Expressão da representação.
6.2.1.4. Syllabus:
Perception, representation and analysis. Perspective. Shapes and configurations. Human Figure. Surfaces.
Volume and mass. Color and light. The graphic and subjective values. Analysis and discovery of character,
structure, mass, scale, dynamics and interrelation of objects and shapes in space.
Prospective and conceiving languages. The real and the imaginary. The sketches, the perspectives, the
plants, the cuts, the elevations, the axonometric, the models, the collages, the photos ... instruments of
invention and conception, of deepening and testing of ideas in the research process, development and
implementation of a project. Represent and communicate. Morphology and management of graphics and
plastics means of communication. The reception determinants.
Three-dimensional production and creation. Forms and modes of representation. Materials, instruments
and props. Expression techniques: modeling and construction. Representation expression.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas têm uma componente teórica e outra prática e desenvolvem-se segundo três vertentes de
trabalho. Na 1ª, a teoria e a prática das produções gráficas e plásticas são objecto e projecto do desenho.
A 2ª incide na iniciativa individual, onde o estudante desenvolve o diálogo, a descoberta e a interrogação
do espaço real nos planos morfológico e tipológico, estético e histórico pela abordagem de espaços
naturais e culturais. Nestas duas vertentes tem-se em conta o papel do aluno na elaboração de propostas,
a sua evolução técnica e conceptual, o desenvolvimento e o diálogo dos conhecimentos e das
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experiências acumuladas, integração dos momentos intuitivos, consciência dos significados e crítica das
opções. A 3ª vertente desenvolve-se num trabalho interdisciplinar com os conteúdos de várias unidades
curriculares.
A classificação final resulta da avaliação dos trabalhos práticos (90%) feitos ao longo do ano e de um
trabalho teórico (10%).
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes have a theoretical and a practical component and are developed according three strands of
work: in the 1st, the theory and the practice of graphic and plastic productions are the subject and the
project of the drawing. The 2nd focuses on individual initiative, where the student develops the dialogue,
the discovery and interrogation of the real space in the morphological and typological, historical and
aesthetic approaches to the natural and cultural areas. In these two strands has taken into account the
student role in the preparation of proposals, his technical and conceptual development and the dialogue of
accumulated knowledge’s and experiences, intuitive moments integration, awareness of the meanings and
critics of the options. The 3rd strand takes place in an interdisciplinary work with the contents of various
disciplines.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As características da UC, assente no trabalho prático desenvolvido pelo aluno obrigam ao
acompanhamento contínuo do docente, que passa pela crítica do trabalho desenvolvido, pelo incentivo à
prática de investigação aplicada ao exercício e pela implementação da discussão colectiva dos problemas
levantados por cada trabalho. O enquadramento teórico é ministrado pelo docente através do recurso a
técnicas expositivas, meios audiovisuais, textos etc. e articula-se directamente com os temas e os
exercícios em curso.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The characteristics of the discipline, based on a practical work developed by the student, requires a
continuous monitoring of the teacher, which involves the criticism of the work developed, by encouraging
the practice of applied research and implementing the collective debate of issues raised by each work. The
theoretical framework is provided by the teacher through the use of expository techniques, audiovisual
means, texts etc. and is articulated directly with the ongoing issues and exercises.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
BAMMES, Gottfried – L´Étude du Corps Humain, Paris, Dessain et Tolra, 1991.
GOLDSTEIN, Nathan – The Art of Responsive Drawing. New Jersey: Prentice Hall, 1984.
MARCOLLI, A. - Teoria del Campo. Florença: Sansoni, 1974. (Vol. II).
MOLINA, Juan José Gómez (coord.) – Las Lecciones del Dibujo. Madrid: Ed. Cátedra, 1995.
SAINZ, Jorge - El Dibujo da Arquitectura. Teoria e historia de un lenguaje gráfico, Madrid, Editorial Nerea,
1990.

Anexo IX - Componentes da Edificação I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Componentes da Edificação I
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Paulo Oliveira
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Saber sistematizar e classificar os principais elementos que compõem uma edificação;
Saber e dominar o léxico ligado aos constituintes dos sistemas construtivos mais correntes;
Ser capaz de propor para um determinado projecto as soluções mais coerentes e eficazes do ponto de
vista
técnico e económico;
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Know how to systematize and classify the main elements of a building;
Learn and master the vocabulary related to the constituents of the most common building systems;
Being able to propose for a certain project the solutions more consistent and effective on a technical and
economic point of view;

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
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Componentes da Edificação correspondentes aos sistemas estruturais;
Componentes da Edificação correspondentes à envolvente opaca exterior e interior;
6.2.1.4. Syllabus:
Building components correspondent to the structural systems;
Building components correspondent to the opaque exterior and interior surrounding;
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com explanação das temáticas e com apresentação de exemplos;
Aulas práticas com resolução de exercícios académicos simples;
Trabalhos de pesquisa dos alunos relacionados com os temas apresentados.
Avaliação contínua, de acordo com a participação nas aulas;
Relatórios síntese dos trabalhos de pesquisa;
Prova escrita individual, com perguntas teóricas e práticas.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures with explanation of the themes and examples presentations;
Practical classes with the solving of simple academic exercises;
Students' research papers related to the presented topics.
Continuous assessment, according to participate in class;
Summary reports of the research works;
Individual written exam, with theoretical and practical questions.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Tratado de Construcción” – Heinrich Schmitt; Andreas Heene, Editorial Gustavo Gilli
Sistemas de Construção” Vol. I – Jorge Mascarenhas, Livros Horizonte, 2007
Sistemas de Construção” Vol. II – Jorge Mascarenhas, Livros Horizonte, 2007
Sistemas de Construção” Vol. III – Jorge Mascarenhas, Livros Horizonte, 2006
Sistemas de Construção” Vol. VIII – Jorge Mascarenhas, Livros Horizonte, 2006

Anexo IX - Sistemas Estruturais I
6.2.1.1. Unidade curricular:
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Sistemas Estruturais I
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Paulo Oliveira, José Calheiros
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Saber “ler” a estrutura de uma edificação e das opções estruturais encontradas, não só na sua
componente
físico-naturalista, mas também histórico-social;
Saber definir um modelo estrutural global para um projecto arquitectónico, e pré-dimensioná-lo nos casos
correntes e de pequena dimensão;
Saber dialogar com o engenheiro de estruturas, encontrando soluções que satisfaçam os interesses
mútuos;
Saber utilizar a “estrutura” como elemento significativo na definição do projecto arquitectónico,
especialmente
naqueles casos cuja dimensão determina essa relevância.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Know how to "read" the structure of a building and the structural options found, not only in its physicalnaturalistic component, but also historical and social;
Know how to define a global structural model for an architectural project, and pre-size it in current cases
and with small dimension;
Know how to dialogue with the structural engineer, finding solutions that meet the mutual interests;
Know how to use the "structure” as a significant element in defining the architectural project, especially
those cases whose size determines the relevance.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Propedêuticas (grandezas, sistemas de unidades, geometria e trigonometria, análise, mecânica);
Estática (forças e momentos, equivalências, equilíbrio, vínculos, apoios, geometria de massas);
Materiais estruturais (mecânica dos meios contínuos, campo elástico e elasto-plástico, materiais
específicos –
betão, aço, madeira, alvenarias, solos e rochas);
Resistência de materiais de peças lineares (esforços normais, encurvadura, cabos, arcos, pilares; flexão,
vigas;
esforço transverso e de torção; acções compostas) e outros tipos de peças (elementos planos e
tridimensionais).
6.2.1.4. Syllabus:
Propaedeutic (quantities, unit systems, geometry and trigonometry, analysis, mechanics);
Static (forces and moments, equivalences, equilibrium, bondings, supports, mass geometry);
Structural materials (continuum means mechanics, elastic field and elastic-plastic specific specific
materials -concrete, steel, wood, masonry, soil and rocks);
Resistance of materials of parts pieces (normal stresses, buckling, cables, arches, columns, bending
beams; shear and torsion; composite actions) and other types of parts (planes and tridimensional
elements).
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Aulas teóricas (aulas sobre as teorias das estruturas e sobre metodologia do projecto estrutural);
Aulas práticas com a realização de exercícios académicos simples;
Aulas de acompanhamento e tutoria sobre problemas dos trabalhos;
Trabalhos dos alunos – extra-aulas;
Visitas de estudo, em horário extra-escolar.
Avaliação contínua, de acordo com a participação nas aulas;
Pequenos trabalhos realizados nas aulas práticas e extra-aulas em grupos de 2 / 3 alunos;
Uma prova escrita individual, com perguntas teóricas e práticas;
Relatórios das visitas de estudo;
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures (lectures on the structure theories and on structural project methodology);
Practical classes with the execution of simple academic exercises;
Monitoring classes and mentoring about the works problems;
Students works - outside the classroom;
Study visits, during non-school schedule;
Continuous assessment, according to the participation in classes;
Small works developed in practical classes and extra classes in groups of 2 / 3 students;
An individual written exam, with theoretical and practical questions;
Reports of study visits.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
“Structural and stress analysis” – THG Megson
“Estruturas para arquitectos” – Mario Salvadori, Robert Heller
“Tabelas Técnicas” – Brazão Farinha +
REBAPE e REAE – regulamentos de estruturas de betão armado e pré-esforçado e de aço para edifícios

Anexo IX - Arquitectura Contemporânea / Modelos III
6.2.1.1. Unidade curricular:
Arquitectura Contemporânea / Modelos III
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
David Viana
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Facultar ao aluno instrumentos para o desenvolvimento de uma aprendizagem crítica e histórica em torno
de manifestos, programas e modelos arquitectónicos contemporâneos que informem a prática
arquitectónica e rompam com horizontes dogmáticos e fechados. Neste sentido, deverá consolidar-se um
suporte teórico mais alargado, cruzando e interpretando correntes de pensamento que marcaram a ideia e
a prática arquitectónica a partir do início do século XX em diante, canalizando o conhecimento assim
adquirido enquanto instrumento de apoio aos exercícios de Projecto II.
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6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Provide the student with tools to develop a critical and historical learning about manifests, contemporary
architectural programs and models that inform the architectural practice and break with dogmatic and
closed horizons. In this sense, should consolidate into a broader theoretical support, crossing and
interpreting currents of thought that characterized the architectural idea and practice from the early XX
century onwards, channeling the knowledge thus gained as an instrument of support for Project II
exercises.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. A ideia e a prática da Arquitectura
2. A Arquitectura e a teoria
2.1. Reflexão histórica: sua importância na teoria e prática arquitectónica contemporânea.
2.2. Reflexão Estética
2.2.1. Discurso poético do desenho
2.2.2. Conceptualidade disciplinar
2.2.3. Operacionalidade do desenho
2.2.4. O desenho e a crítica do real e a sua transformação;
2.2.5. Signo, símbolo, ícone
2.3. Reflexão teórica: instrumentos próprios e auxiliares:
2.3.1. Permanências e variáveis;
2.3.2. Rigor e subjectividade.
3. A praxis: “limites” de actuação do arquitecto.
6.2.1.4. Syllabus:
1. The idea and the practice of Architecture
2. The Architecture and the theory
2.1. Historical reflection: its importance in the contemporary architectural theory and practice
2.2. Aesthetic Reflection
2.2.1. Drawing poetic speech
2.2.2. Disciplinary Conceptuality
2.2.3. Operability of Drawing
2.2.4. The drawing and critique of reality and its transformation
2.2.5. Sign, symbol, icon
2.3. Theoretical reflection: proper instruments and helpers
2.3.1. Permanence and variables
2.3.2. Rigor and subjectivity
3. The praxis: "bounds" of the architect performance
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas de exposição de conteúdos abordar-se-ão temas que permitam explorar pedagogicamente os
objectivos expostos. Nestas, haverá espaço para a reflexão individual e escrita sobre questões do
programa, complementadas ainda por sessões de discussão colectiva de assuntos interdisciplinares e
transversais a outras UC’s do MIA. Na hora de orientação tutorial serão desenvolvidos os trabalhos
práticos para avaliação, acompanhados pelo docente da UC.
Realização de exercícios escritos e de trabalhos práticos de investigação individual.
A classificação final reflectirá, de forma ponderada, a relação entre os vários elementos de avaliação
intermédios desenvolvidos e entregues pelos alunos, para além da frequência e assiduidade.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
In exhibition contents classes will be addressing issues that will tap pedagogically the set out objectives.
Accordingly, there will be space for an individual reflection and writing on the program issues, even
supplemented by group discussion sessions about interdisciplinary and cross subjects to the other MIA's
disciplines. At the time of tutorial guidance will be developed the practical works for evaluation, followed
by the discipline teacher.
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Making of written exercises and the individual research practical works.
The final rating will reflect, in a measured way, the relationship between the various intermediate elements
of evaluation developed and delivered by the students, in addition to the frequency and attendance.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
CHING, F. – Arquitetura: forma, espacio e orden – Gustavo Gili, 1989
ESPANOL, J. – Forma y consistencia – arquia/temas 22, 2007
FRAMPTON, K. – The evolution of 20th century architecture. A synoptic account – Springer Wien New York
| China Architecture & Building Press, 2007
KAHN, L. – Forma y diseño – Gustavo Gili
PORTAS, N. – Arquitectura(s). Teoria e desenho, investigação e projecto – FAUP, 2005

Anexo IX - História da Arquitectura e Urbanismo III
6.2.1.1. Unidade curricular:
História da Arquitectura e Urbanismo III
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Helena Maia
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
1. Conhecer a arquitectura europeia dos séculos XVII e XVIII, numa perspectiva alargada à tratadística e à
arte de construir jardins.
2. Identificar a evolução da forma urbana e do pensamento teórico subjacente.
3. Compreender as relações entre arquitectura e poder.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
1. Knowing the European architecture of the XVII and XVIII centuries, from a broad perspective on treatise
and on the art of building gardens.
2. Identify the evolution of the urban form and the underlying theoretical thinking.
3. Understand the relationship between architecture and power.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. A cidade como motor e palco da arquitectura.
2. Arquitectura Barroca em Itália, França, Inglaterra, Europa Central e Portugal.
3. Tardo-Barroco e Rococó
5. A cidade iluminista
6.2.1.4. Syllabus:
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1. The city as engine and stage of architecture.
2. Baroque Architecture in Italy, France, England, Central Europe and Portugal.
3. Slow-Baroque and Rococo.
5. The illuminist city.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A abordagem dos conteúdos programáticos far-se-á através da apresentação e problematização das
diferentes situações, correntes e perspectivas tendo como suporte material audiovisual.
A componente teórica contará com o contributo de especialistas convidados.
A avaliação poderá ser periódica ou final.
A avaliação periódica consta de um teste. A presença e a participação dos alunos nas horas de contacto
são igualmente elementos considerados na avaliação.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The approach of the programmatic contents will be made through the presentation and questioning of
different situations, currents, perspectives as their support audiovisual material.
The theoretical component may rely on input from expert guests.
The assessment may be periodic or final.
The periodic assessment consists of a test conducted in the last class. The presence and participation of
students in the contact hours are also factors considered in the evaluation.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As características da UC propiciam que os conteúdos programáticos sejam ministrados através de aulas
magistrais seguidas de debate colectivo dos mesmos, no sentido de desenvolver a capacidade crítica e
reflexiva dos alunos, sendo a aquisição de conhecimentos avaliada através de teste escrito.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The features of the discipline provide the programmatic contents to be delivered through master classes,
followed by collective debates, in order to develop critical and reflective thinking in the students, being the
acquisition of knowledge assessed by a written test.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
BAZIN, Germain – Paradeisos. Historia del Jardín. Barcelona: Plaza & Janes Editores, 1990 (p. 58-123).
BLUNT, Anthony – Arte y Arquitectura en Francia. 1500-1700. Madrid: Cátedra, 4ª edição, 1998
MORRIS, A.E.J. – Historia de la Forma Urbana. Desde sus orígenes hasta la Revolución Industrial.
Barcelona: Gustavo Pili, 1991.
PATETTA, Luciano – Historia de la Arquitectura (Antologia Crítica). Madrid: Celeste Ediciones, 1997 (p.
185267) .
WITTKOWER, Rudolf – Arte y Arquitectura en Italia: 1600-1750. Madrid: Cátedra, 12ª edição, 2007.

Anexo IX - Antropologia do Espaço
6.2.1.1. Unidade curricular:
Antropologia do Espaço
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6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Fernando Matos
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Dar uma introdução aos estudos antropológicos e situar a antropologia nos seus contextos
epistemológicos mais complexos.
Analisar as grandes questões da antropologia dos nossos dias, que vão desde uma antropologia mais
empírica, associada aos estudos da antropologia da cidade e na cidade até a uma antropologia urbana,
mais pós-moderna e pós-contemporânea típica das sociedades globais e deslocalizadas.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Give an introduction to anthropological studies and situate the anthropology in its more complex
epistemological contexts.
Analyze the major issues in the anthropology of our times, ranging from a more empirical anthropology,
associated with the city anthropological studies to an urban anthropology, more postmodern and postcontemporary typically from the global and relocate societies.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. A Antropologia no contexto das ciências sociais
2. A Antropologia do Espaço
3. Antropologia da cidade versus antropologia urbana
4. A cidade pós-moderna
6.2.1.4. Syllabus:
1. Anthropology in the context of social sciences
2. The Anthropology of Space
3. Anthropology of city versus urban anthropology
4. The postmodern city
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Para além da exposição das teorias, a metodologia assenta num estudo de caso, baseado num trabalho de
campo a partir de uma observação participante quer nos bairros e ilhas da cidade, quer também no estudo
do espaço público e privado; é uma forma de aplicar conhecimentos e de dotar os alunos com uma
sensibilidade antropológica para os problemas etnográficos da vida urbana, onde se aplicam as técnicas
de pesquisa antropológica e se elabora um relatório final. Dá-se importância às visitas de campo, como
forma de alunos e docente in loco problematizarem situações e problemas do habitar e da cidade em geral.
Avaliação com base num teste escrito e num trabalho prático.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
In addition to the exposition of the theories, the method is based on a case study, based on fieldwork from
a participant observation either in the quarters and islands of the city, and also in the study of public and
private space; is a way to apply knowledge and provide students with an anthropological sensitivity to the
ethnographic problems of the urban life, where they apply the techniques of anthropological research and
prepare a final report. Importance is given to the field visits as a way for students and teacher, in loco,
problematize situations and questions from inhabit and the city in general.
Assessment based on a written test and a practical work.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
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A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Castells, Manuel (2009) A Questão Urbana. S. Paulo, Paz E Terra.
Baptista, Luís V. (1999) Cidade e Habitação Social. Oeiras, Celta Editores.
Buil Mairal, Gaspar (1995) Antropología de una ciudad Barbastro.Zaragoza, Ediciones del instituto
Aragonês de Antropología.
Fernandez-Martorell, Mercedes (1988) Leer la Ciudad. Barcelona, ICARIA Editorial.
Fernandez de Rota, Jose Antonio (1984) Antropologia de un viejo paisaje gallego. Madrid, Siglo Veintiuno
Editores.
Gottdiener, Mark (1993) A Produção Social do Espaço Urbano. S. Paulo, Editora da Univ. de S. Paulo.
Hannerz, Ulf (1980) Explorer la Ville. Paris. Editions de Minuit.
Monreal, Pilar (1996) Antropología y Pobreza Urbana. Madrid, Ed. Catarata.
Velho, Gilberto; Kuschnir, Karina (2003) Pesquisas Urbanas. Desafios do trabalho antropológico. Rio de
Janeiro, ZaharEditor.
Rodrigues, Fernando Matos (2011) Antropologia do Espaço Doméstico. Porto, Edições Afrontamento.

Anexo IX - Componentes de Edificação II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Componentes de Edificação II
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Paulo Oliveira
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Estudar a dimensão do espaço arquitectónico, contemporâneo através do reconhecimento das técnicas,
materiais e processos construtivos.
Reconhecimento das novas técnicas, materiais e processos construtivos.
Concepção/construção.
O processo construtivo como complemento do conceito. Método.
Desenvolvimento dos instrumentos de recurso como suporte ao desenvolvimento dos processos.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Studying the size of contemporary architectural space, through the recognition of techniques, materials
and construction processes.
Recognition of new techniques, materials and construction processes.
Design / construction.
The construction process in addition to the concept. Method.
Development of resource tools to support development processes.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Sub-estrutura;
Estrutura:
Elementos Primários;
- Paredes externas;
- Paredes internas;
- Pavimentos;
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- Escadas, rampas;
- Coberturas (planas e inclinadas).
Elementos Secundários;
- Em paredes externas;
- Em paredes internas;
- Em pavimentos;
- Em escadas, rampas;
- Em coberturas (planas e inclinadas).
Acabamentos;
- Em paredes externas;
- Em paredes internas;
- Em pavimentos;
- Em escadas, rampas;
- Em coberturas (planas e inclinadas).
Materiais
6.2.1.4. Syllabus:
Sub-structure;
Structure:
Primary Elements;
- External walls;
- Internal walls;
- Floors;
- Stairs, ramps;
- Covers (flat and sloped).
Secondary elements;
- In external walls;
- In internal walls;
- In floors;
- On stairs, ramps;
- In roofing (flat and sloped).
Finishes;
- In external walls;
- In external walls;
- In flooring;
- On stairs, ramps;
- In roofing (flat and sloped).
Materials
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O contacto é do tipo teórico-prático. Explanação teórica da matéria com recurso a exemplos concretos.
Serão pontualmente desenvolvidos exercícios, para consolidação da matéria durante a aula.
A classificação será realizada de acordo com a seguinte expressão de cálculo:
C = 1/3xPart + 2/3xFreq
C = classificação; Part = Participação; Freq = Frequência
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The contact is theoretic and practical. Theoretical explanation of matter using specific examples.
Shall be promptly developed exercises to consolidate the matter in class.
Assessment is performed according to the following calculation expression:
A = 1/3xPart + 2/3xTest
A= assessment; Part = Participation; Test = Written test
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
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As características da UC propiciam que os conteúdos programáticos sejam ministrados através de aulas
magistrais seguidas de debate colectivo dos mesmos, no sentido de desenvolver a capacidade crítica e
reflexiva dos alunos, sendo a aquisição de conhecimentos avaliada através de teste escrito.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The features of the discipline provide the programmatic contents to be delivered through master classes,
followed by collective debates, in order to develop critical and reflective thinking in the students, being the
acquisition of knowledge assessed by a written test.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Scmitt Heinrich; Tratado de Construcción;
Allen Edward; Como Funciona un Edifício;
Paricio Ignacio; La Construcción de La Arquitectura;(G0 - 699)
Revista Tectónica (PE6TEC)
Hansmann, Cristine-Ruth – Las Escaleras En La Arquitectura, Construción y detalles – (G0 - 512

Anexo IX - Sistemas Estruturais II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas Estruturais II
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Paulo Oliveira, José Calheiros
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Saber “ler” a estrutura de uma edificação e das opções estruturais encontradas, não só na sua
componente
físico-naturalista, mas também histórico-social;
Saber definir um modelo estrutural global para um projecto arquitectónico, e pré-dimensioná-lo nos casos
correntes e de pequena dimensão;
Saber dialogar com o engenheiro de estruturas, encontrando soluções que satisfaçam os interesses
mútuos;
Saber utilizar a “estrutura” como elemento significativo na definição do projecto arquitectónico,
especialmente
naqueles casos cuja dimensão determina essa relevância
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Know how to "read" the structure of a building and the structural options found, not only in its physicalnaturalistic component, but also historical and social;
Know how to define a global structural model for an architectural project, and pre-size it in current cases
and with small dimension;
Know how to dialogue with the structural engineer, finding solutions that meet the mutual interests;
Know how to use the "structure” as a significant element in defining the architectural project, especially
those cases whose size determines the relevance.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Teoria das estruturas (esforços e deformadas – estruturas de peças lineares articuladas e reticuladas);
Pequena abordagem doutros sistemas estruturais (lâminas e cascas, espaciais, pneumáticas e
suspensas);
Dimensionamento em construção metálica;
Pequena referência a dimensionamento noutros materiais (alvenarias, madeira);
6.2.1.4. Syllabus:
Structures theory (efforts and deformed – structures of linear and cross linked articulated pieces);
Small approach of other structural systems (blades and shells, spatial, pneumatic and sling);
Scaling in metallic construction;
Small reference to other sizing materials (masonry, wood).
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6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas sobre as teorias das estruturas;
Aulas práticas com a realização de problemas académicos simples;
Trabalhos dos alunos – extra-aulas de problemas académicos de pequena dimensão;
Visitas de estudo, em horário extra-escolar.
Avaliação contínua, de acordo com a participação nas aulas;
Pequenos trabalhos realizados nas aulas práticas e extra-aulas em grupos de 2 / 3 alunos;
Uma prova escrita individual, com perguntas teóricas e práticas;
Relatórios das visitas de estudo;
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures on the structures theories;
Practical classes with the execution of simple academic exercises;
Students works - outside the classroom about academic problems of small dimension;
Study visits, during non-school schedule;
Continuous assessment, according to the participation in classes;
Small works developed in practical classes and extra classes in groups of 2 / 3 students;
An individual written exam, with theoretical and practical questions;
Reports of study visits.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
“Design of structural elements” – WMC McKenzie
“Structural and stress analysis” – THG Megson
“Estruturas para arquitectos” – Mario Salvadori, Robert Heller
“Tabelas Técnicas” – Brazão Farinha +
REBAPE e REAE – regulamentos de estruturas de betão armado e pré-esforçado e de aço para edifícios

Anexo IX - Arquitectura Contemporânea / Modelos IV
6.2.1.1. Unidade curricular:
Arquitectura Contemporânea / Modelos IV
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6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
David Viana; Paulo silvestre
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Facultar ao aluno instrumentos para o desenvolvimento de uma aprendizagem crítica e histórica em torno
de manifestos, programas e modelos arquitectónicos contemporâneos (desde meados do séc. XX até à
actualidade) que informem a prática arquitectónica e rompam com horizontes dogmáticos e fechados.
Neste sentido, deverá consolidar-se um suporte teórico mais alargado, cruzando e interpretando correntes
de pensamento que marcaram a ideia e a prática arquitectónica a partir da segunda metade do século
transacto em diante, não esquecendo os respectivos autores, e canalizando o conhecimento assim
adquirido enquanto instrumento de apoio aos exercícios de Projecto II.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Provide the student with tools to develop a critical and historical learning about manifests, programs and
contemporary architectural models (since mid XX century to the present) that inform the architectural
practice and break with dogmatic and closed horizons. In this sense, it must become established a
theoretical support broader crossing and interpreting currents of thought that marked the architectural
idea and practice from half of past century forward, not forgetting the respective author, and channeling
the knowledge thus acquired while support instrument to the Project II exercises.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Crítica Radical ao Movimento Moderno; Pós-Modernismo (a complexidade e a contradição na Arquitectura,
a recuperação do valor da História enquanto referencial imagético-figurativo e iconográfico);
Estruturalismo (a Semiótica e o problema do significado na Arquitectura, as linguagens de padrões e as
estruturas sociais); Pós-Estruturalismo na Arquitectura – o Desconstrutivismo; o Neo-Racionalismo
italiano – a perspectiva integrada da teoria arquitectónica e urbanística da “Escola de Veneza” (os tipos, a
importância do contexto e do genius locci); Regionalismo Crítico – nas variantes de Tzonis e de Frampton;
a Arquitectura, Natureza e o Espaço Construído (em período de novos paradigmas ambientais e de
sustentabilidade).
6.2.1.4. Syllabus:
Radical Criticism to the Modern Movement; Post-Modernism (the complexity and the contradiction in
Architecture, the recovery of the History value as a image-figurative reference and iconographic);
Structuralism (the Semiotics and the problem of meaning in Architecture, the patterns languages and the
social structures); Post-Structuralism in Architecture – the Deconstructionism; the Italian Neo-Rationalism
- the integrated perspective of the architectural and urban theory of the "School of Venice" (the types, the
importance of context and the genius locci); Critical Regionalism - in Tzonis and Frampton variants; the
Architecture, Nature and Constructed Space (at time of new environmental paradigms and sustainability).
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas de exposição de conteúdos abordar-se-ão os temas que permitam explorar pedagogicamente os
objectivos expostos. Nestas, haverá espaço para a reflexão individual e escrita sobre questões do
programa, complementadas ainda por sessões de discussão colectiva de assuntos interdisciplinares e
transversais a outras UC’s do MIA. Na hora de orientação tutorial serão desenvolvidos os trabalhos
práticos para avaliação, acompanhados e orientados pelo(s) docente(s) da UC.
Realização de exercícios escritos e de trabalhos práticos de investigação individual. A classificação final
(quantitativa) reflectirá, de forma ponderada, a relação entre os vários elementos de avaliação intermédios
desenvolvidos e entregues pelos alunos (classificados em termos qualitativos), para além da frequência e
assiduidade.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
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In exhibition contents classes will be addressing issues that will tap pedagogically the set out objectives.
Accordingly, there will be space for an individual reflection and writing on the program issues, even
supplemented by group discussion sessions about interdisciplinary and cross subjects to the other MIA's
disciplines. At the time of tutorial guidance will be developed the practical works for evaluation, followed
by the discipline teacher.
Making of written exercises and the individual research practical works.
The final rating (quantitative) will reflect, in a measured way, the relationship between the various
intermediate elements of evaluation developed and delivered by the students (classified in quantitative
terms), in addition to the frequency and attendance.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
FRAMPTON, K. – The evolution of 20th century architecture. A synoptic account.
NESBITT, K. (org.) – Uma nova agenda para a arquitectura. Antologia teórica 1965-1995.
OCKMAN, J. – Architecture Culture 1943-1968. A documentary Anthology.
ROSSI, A. – La arquitectura de la ciudad.
VENTURI, R. – Complexidade e contradição na arquitectura.

Anexo IX - História da Arquitectura e Urbanismo IV
6.2.1.1. Unidade curricular:
História da Arquitectura e Urbanismo IV
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Helena Maia
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
1. Conhecer a arquitectura europeia de 1750 a 1890 em articulação com o contexto urbano associado.
2. Identificar as principais correntes de pensamento teórico produzido no campo da arquitectura
3. Compreender a evolução das formas no âmbito do contexto cultural da época
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
1. Knowing the European architecture from 1750 to 1890 in conjunction with the associated urban context.
2. Identify the major schools of theoretical thought produced in the field of architecture
3. Understanding the evolution of forms in the cultural context of that time
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. O Iluminismo e Neoclassicismo. Arqueologia, ciência e doutrina de progresso.
2. Arquitectura revolucionária
3. Nacionalismo e debates estilísticos na arquitectura. Revivalismo Gótico.
4. Historicismo e novas tipologias arquitectónicas.
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5. Novas tecnologias e evolução formal: a arquitectura do ferro.
6. A crise do Historicismo.
6.2.1.4. Syllabus:
1. The Enlightenment and Neoclassicism. Archaeology, science and doctrine of progress.
2. Revolutionary Architecture.
3. Nationalism and stylistic debates in architecture. Gothic Revival.
4. Historicism and new architectural typologies.
5. New technologies and formal evolution: the architecture of the iron.
6. The Historicism crisis.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A abordagem dos conteúdos programáticos far-se-á através da apresentação e problematização das
diferentes situações, correntes e perspectivas tendo como suporte material audiovisual.
A componente teórica poderá contar com o contributo de especialistas convidados.
A avaliação poderá ser periódica ou final.
A avaliação periódica consta de um teste realizado na última aula. A presença e a participação dos alunos
nas horas de contacto são igualmente elementos considerados na avaliação.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The approach of the programmatic contents will be made through the presentation and questioning of
different situations, currents, perspectives as their support audiovisual material.
The theoretical component may rely on input from expert guests.
The assessment may be periodic or final.
The periodic assessment consists of a test conducted in the last class. The presence and participation of
students in the contact hours are also factors considered in the evaluation.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As características da UC propiciam que os conteúdos programáticos sejam ministrados através de aulas
magistrais seguidas de debate colectivo dos mesmos, no sentido de desenvolver a capacidade crítica e
reflexiva dos alunos, sendo a aquisição de conhecimentos avaliada através de teste escrito.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The features of the discipline provide the programmatic contents to be delivered through master classes,
followed by collective debates, in order to develop critical and reflective thinking in the students, being the
acquisition of knowledge assessed by a written test.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
BENEVOLO, Leonardo – História da Arquitectura Moderna, São Paulo: Editora Perspectiva, 2001
BERGODOLL, Barry – European Architecture 1750-1890. Oxford: Oxford University Press, 2000.
COLLINS, Peter – Los Ideales de la Aquitectura Moderna; Su Evolución (1750-1950). Barcelona: Gustavo
Gili,
2001.
HITCHCOCK, Henry-Russel - Arquitectura de los siglos XIX y XX. Madrid: Cátedra, 2008.
MIGNOT, Claude – Architecture of the 19th Century. Köln: Tashen, 1994
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Anexo IX - Sociologia Urbana I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Sociologia Urbana I
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Paula Dias
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Compreender a utilidade da abordagem sociológica na análise dos fenómenos urbanos;
Identificar as técnicas e metodologias de investigação para recolher, tratar e interpretar a informação
disponível sobre os fenómenos urbanos;
Desenvolver a capacidade crítica e reflexiva sobre as problemáticas urbanas
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Understand the usefulness of the sociological analysis of urban phenomena;
Identify the techniques and research methodologies to collect, process and interpret information available
on urban phenomena;
Develop critical thinking and reflecting on urban problems
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Introdução à Sociologia Urbana e a Escola de Chicago
Tradições teóricas no tratamento da cidade: O conceito de cidade à luz das teorias sociais. O espaço
urbano enquanto produto social e espaço de socialização
A produção social do espaço.
Práticas, sociabilidades e dinâmicas urbanas
Os modos de vida na cidade e as aglomerações urbanas no mundo contemporâneo
Os processos de Segregação Urbana
Transformação dos espaços urbanos e Políticas da cidade: agentes e actores
6.2.1.4. Syllabus:
Introduction to Urban Sociology and the Chicago School
Theoretical traditions in the treatment of the city: The city concept in the light of social theories. Urban
space as a social product and space of socialization
The social production of space.
Practices, sociability and urban dynamics
The ways of life in the city and the urban agglomerations in the contemporary world
Processes of Urban Segregation
Transformation of urban spaces and city policies, agents and actors
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição oral; realização de trabalhos de grupo e individuais tanto no espaço das aulas como fora delas;
apresentação oral de um trabalho prático de investigação nas áreas temáticas exploradas nas aulas.
Assiduidade às aulas (10%); Apresentações orais (15%); Trabalhos escritos (20%); Testes escritos
individuais (55%).
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Oral presentation; performance of work groups and individuals both within and outside the classes; oral
presentation of a research practical work in the issues explored area in class.
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Class attendance (10%); Oral presentations (15%); Written assignments (20%), individual written tests
(55%).
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Savage, Mike e Warde, Alan, (2002) Sociologia Urbana, Capitalismo e Modernidade, Celta Editora.
Pais, José Machado (2002) Sociologia da Vida Quotidiana; ICS/Imprensa de Ciências Sociais, Lisboa.
Asher, François,(2000) La Société Hypermoderne, La Tour d’ Aigues, Éditions de l’Aube.
Bonnet, Michel e Patrice Aubertel (2006), La ville aux limites de la mobilité, Paris, PUF

Anexo IX - Projecto III
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto III
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
António Barbosa, José Carlos Sousa, José Semide
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O aluno terá que consolidar o processo metodológico adquirido nos anos lectivos anteriores, aplicando e
desenvolvendo o seu método de trabalho perante uma realidade contextual mais específica e complexa.
Deverá saber responder a questões concretas da organização dos espaços colectivos e privados de um
programa habitacional. Passará a desenvolver simultaneamente diferentes escalas do desenho, que se
iniciam na escala do objecto arquitectónico até à sua inserção no território urbano. Será sensível ao
contributo que a eleição de um sistema construtivo terá na consolidação de uma linguagem
arquitectónica. Possuirá uma metodologia elementar, de abordagem critica a programas funcionais
específicos, fora do âmbito da habitação.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The student will have to consolidate the methodology acquired in previous academic years, applying and
developing his method of working towards a reality context more specific and complex.
It should know how to answer specific questions of the organization of collective and private spaces of a
housing program. It will develop, simultaneously, different scales of drawing, which start on the scale of
the architectural object to its inclusion in the urban territory. It will be sensitive to the contribution that the
election of a constructive system will have on the consolidation of an architectural language. It will
possess a basic methodology, of critical approach to specific functional programs, outside of housing
context.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
O tema principal da Unidade Curricular é o edifício de Habitação Colectiva.
O objecto de estudo será o projecto de requalificação de um terreno expectante, localizado num quarteirão
delimitado por uma estrutura viária consolidada. O território de intervenção deverá possuir uma malha
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composta por vários tecidos urbanos com características diferenciadas e estar localizado numa área
central. Será fornecido um programa de habitação plurifamiliar, composto por distintas tipologias,
complementado por espaços destinados a comércio diário e um equipamento de escala local.
6.2.1.4. Syllabus:
The main theme of the discipline is the Collective Housing building.
The study object will be the project of redevelopment of an expectant land, located in a block bounded by a
structure consolidated road. The operating area should have a mesh composed of various urban fabrics
with different characteristics and be located on a central area. It will be provided a multifamily housing
program, consisting of various types, complete with spaces destined for a trade journal and equipment of
local scale.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A realização dos exercícios individuais obedecerá a uma metodologia de simulação do projecto real. O
exercício principal será desenvolvido de forma faseada, valorizando tanto as etapas do trabalho como a
solução final.
Numa 1ª fase, paralelamente à análise do território contextual e à recolha de modelos, formalizar-se-á uma
ideia de ocupação do lote à escala 1/500. Na 2ª fase serão desenvolvidos os projectos dos edifícios de
habitação multifamiliar à escala 1/200. Na 3ª fase será aprofundado o estudo do sistema construtivo de um
fogo tipo à escala 1/50. Posteriormente, será desenvolvido um 2º exercício, que consiste no estudo prévio
de um pequeno edifício de equipamento local, com cerca de 1.500m2, à escala 1/200.
Avaliação contínua, com base nos seguintes parâmetros: autonomia crítica e conceptual; capacidade de
resposta aos problemas do exercício; sistematização e coerência das opções conceptuais; apresentação e
defesa das soluções propostas; assiduidade e participação nas aulas.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The performance of individual exercises will follow a methodology for simulating the real project. The main
exercise will be developed in a phased way, emphasizing both the stages of labor as the ultimate solution.
In a 1st stage, together with the contextual analysis of the territory and the collection of models, it will
formalize an idea of the lot occupation to a scale 1/500. In the 2nd stage will be developed drafts of
multifamily residential buildings to a scale 1/200. In the 3rd stage will be further examined the study of
structural system of a fire type to a scale 1/50. Later, we will develop a 2nd exercise, consisting of a
previous study of a small building of local equipment, with about 1.500m2, to a scale 1/200.
Continuous assessment, based on: critical and conceptual autonomy; ability to respond to the exercise
problems; systematic and coherence of conceptual options; presentation and defense of the proposed
solutions; attendance and class participation.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As características da UC, assente no trabalho prático desenvolvido pelo aluno obrigam ao
acompanhamento contínuo do docente, que passa pela crítica do trabalho desenvolvido, pelo incentivo à
prática de investigação aplicada ao exercício e pela implementação da discussão colectiva dos problemas
levantados por cada trabalho. O enquadramento teórico é ministrado pelo docente através do recurso a
técnicas expositivas, meios audiovisuais, textos etc. e articula-se directamente com os temas e os
exercícios em curso.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The characteristics of the discipline, based on a practical work developed by the student, requires a
continuous monitoring of the teacher, which involves the criticism of the work developed, by encouraging
the practice of applied research and implementing the collective debate of issues raised by each work. The
theoretical framework is provided by the teacher through the use of expository techniques, audiovisual
means, texts etc. and is articulated directly with the ongoing issues and exercises.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
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Oliveira, José Miguel Pereira; O ESPAÇO URBANO DO PORTO; Edições Afrontamento; Porto; 2007
Lamas, José Garcia; MORFOLOGIA URBANA, DSENHO DA CIDADE; F Calouste Gulbenkian; Lisboa; 2000
Alexander, Cristopher; A PATERN LANGUAGE; Gustavo Gili; Barcelona; 1980
Smithson; Alison and Peter; CAMBIANDO EL ARTE DE HABITAR; Gustavo Gili; Barcelona; 2001
Gausa, Manuel; HOUSING, NUEVAS ALERNATIVAS, NUEVOS SISTEMAS; Actar; Barcelona; 1998

Anexo IX - Conforto Ambiental I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Conforto Ambiental I
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Jorge Vaz
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
- Permitir aos estudantes analisar, utilizar, avaliar e propor estratégias construtivas que visem o controlo
dos diversos
comportamentos físicos dos elementos construtivos integrando-as no processo projectual para a
obtenção de um
elevado nível de conforto.
- Dotar o estudante de ferramentas de análise e de projecto de controlo higrotérmico e de ventilação
natural,
tendo em conta as condições climáticas específicas do local e a sua variação intrínseca diária e sazonal,
com vista à
optimização do comportamento ambiental do edifício.
- Permitir o entendimento dos fenómenos e mecanismos físicos não - estruturais que condicionam o
Homem
enquanto utilizador de ambientes interiores.
- Problematizar e sintetizar as consequências complexas e interligadas numa resposta projectual coerente
de
acordo com as melhores práticas e padrões de qualidade.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
- To enable students to analyze, use, evaluate and propose constructive strategies aimed at controlling the
various physical behaviors of the constructive elements by integrating them in the design process to
achieve a high level of comfort.
- Provide the student assessment tools and project control hygrothermal and natural ventilation, taking
into account the specific climatic conditions of the site and its daily and seasonal variation intrinsic in
order to optimize the environmental performance of the building.
- Allow the understanding of phenomena and physical mechanisms not - that the structural condition of the
human user while indoors.
- Question and synthesize the complex and interrelated effects on a project-coherent response in
accordance with best practices and standards.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
- Noções de conforto ambiental
- Conforto Térmico
Caracterização e definição de espaço interior e de envolvente.
Climatologia aplicada.
Comportamento térmico dos elementos construtivos. Coeficientes. Tecnologias.
Pontes térmica planas e lineares.
Massa e inércia térmica
- Conforto aerodinâmico
Caracterização aerodinâmica do lugar. Ventilação natural de espaços interiores.
Requisitos. Norma NP 1037 -1. Exigências. Tecnologias.
6.2.1.4. Syllabus:
- Concepts of Ambience Control
- Thermal Comfort
Characterization and definition of interior space and surroundings.
Applied Climatology.
Thermal performance of building elements. Coefficients. Technologies.
Linear, thermal and planar bridges.
Mass and thermal inertia
- Aerodynamic Comfort
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Aerodynamic characterization of the place. Natural ventilation of interior spaces.
Requirements. –Regulation NP 1037. Requirements. Technologies.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os tempos de contacto serão do tipo teórico-prático, compatibilizando-se um enquadramento teórico com
uma
aplicação prática em casos concretos. Promover-se-á a capacidade de análise, de discussão e de síntese
dos estudantes devidamente enquadrados pelo docente. O trabalho prático individual aprofundará as
questões
levantadas nos tempos de contacto. Existirão dois exercícios pontuais teórico-práticos, com proposta
temática restrita aos pontos temáticos julgados indispensáveis.
A classificação será realizada com base no resultado ponderado das respostas apresentadas pelos
estudantes, quer a nível oral quer a nível escrito ou desenhado, conforme a seguinte expressão de cálculo:
AF = 0.35*E1 + 0.40*E2 + 0.15*T + 0.10*IC (“AF” = avaliação final; “E1” = classificação 1º Exercício TeóricoPrático; ”E2” = classificação 2º Exercício Teórico-Prático; “TP” = classificação Trabalho Prático; “IC” =
classificação obtida a partir das
informação obtidas nas horas de contacto).
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The contact times will be the theoretical and practice type, aligning themselves a theoretical framework
with a practical application in specific cases. It will promote the students capacity for analysis, discussion
and summary appropriately framed by the teacher. The individual practical work will deepen the individual
issues raised in the contact times. There will be two specific theoretical and practical exercises, with a
restricted theme proposal for the thematic points deemed indispensable.
Grading will be based on the weighted result of the responses provided by students, both at the level oral
or written or drawn, as the following calculation expression:
AF = 0.35*E1 + 0.40*E2 + 0.15*T + 0.10*IC ("AF" = final evaluation, "E1 " = 1st Theoretical and Practical
Exercise rank; "E2 " = 2nd Theoretical and Practical Exercise rank; "TP" = Practical work rank; "IC"= grade
obtained in contact hours information’s).
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos e visitas de estudo.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts and study visits.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
- ROUGERON, Claude, “Aislamiento Acústico y Térmico en la Construcción, Ed.Tec. Assoc. , Barcelona,
1977.
- ANDRADE, Alfredo, “Isolamentos Térmicos e Acústicos: Noções fundamentais”, Isola, Lisboa, 1962
- República Portuguesa, “Decreto-Lei nº80 / 2006. RCCTE – Regulamento das Características de
Comportamento
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Térmico de Edifícios”, in Diário da República de 4 de Abril de 2006, INCM, Lisboa, 2006.
- PINA dos SANTOS, Carlos e MATIAS, Luís, “Coeficientes de Transmissão Térmica de Elementos da
Envolvente dos
Edifícios”, ITE 50, LNEC, Lisboa, 2006, ISBN: 978-972-49-2065-8
- PEIXOTO de FREITAS, Vasco e PINTO, P., “Permeabilidade ao Vapor de Materiais de Construção –
Condensações
Internas”, NIT 002, FEUP, Porto, 1998.

Anexo IX - Concepção Estrutural I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Concepção Estrutural I
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Franklin Pereira, Nunes da Silva
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Saber “ler” a estrutura de uma edificação e das opções estruturais encontradas, não só na sua
componente físico-naturalista, mas também histórico-social;
Saber definir um modelo estrutural global para um projecto arquitectónico, e pré-dimensioná-lo nos casos
correntes e de pequena dimensão;
Saber dialogar com o engenheiro de estruturas, encontrando soluções que satisfaçam os interesses
mútuos;
Saber utilizar a “estrutura” como elemento significativo na definição do projecto arquitectónico,
especialmente naqueles casos cuja dimensão determina essa relevância.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Know how to "read" the structure of a building and the structural options found, not only in its physicalnaturalistic component, but also historical and social;
Know how to define a global structural model for an architectural project, and pre-size it in current cases
and with small dimension;
Know how to dialogue with the structural engineer, finding solutions that meet the mutual interests;
Know how to use the "structure” as a significant element in defining the architectural project, especially
those cases whose size determines the relevance.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Acções sobre estruturas (cargas permanentes e sobrecargas, combinações de acções);
Critérios de dimensionamento estruturais (equilíbrio estático, transformação em mecanismo, rotura
mecânica, deformação, fendilhação ) e outros construtivos, assim como integração com os objectivos
arquitectónicos;
Metodologia de projecto estrutural (definição de modelo e esquemas estruturais, quantificação de acções,
cálculo de esforços e edeformações, pré-dimensionamento);
Sistemas Estruturais construtivos de edifícios correntes.
6.2.1.4. Syllabus:
Actions about structures (dead loads and loads, combinations of shares);
Structural design criteria (static balance, transformation mechanism, mechanical rupture, deformation,
cracking) and other constructive, as well as integration with the architectural objectives;
Methodology for structural design (template definition and structural schemes, quantification of actions,
stress calculations and deformations, pre-scaling);
Structural Systems construction of current buildings.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
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6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas sobre metodologia do projecto estrutural, com debates sobre obras estruturais;
Aulas de acompanhamento e tutoria sobre problemas dos projectos e trabalhos;
Trabalhos dos alunos - extra-aulas - projecto estrutural de problema arquitectónico realista
Visitas de estudo, em horário extra-escolar.
Avaliação contínua com base nos seguintes elementos:
Participação nas aulas;
Pequenos trabalhos realizados nas aulas práticas e extra-aulas em grupos de 2 / 3 alunos;
Trabalhos do laboratório de cálculo automático;
Trabalho de projecto;
Uma prova escrita individual, com perguntas teóricas e práticas;
Relatórios das visitas de estudo;
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures on the structural project methodology with debates about structural works;
Monitoring classes and mentoring about the projects and works problems;
Students works - outside the classroom – structural project of a real architectural problem;
Study visits, during non-school schedule.
Continuous assessment, according to the following elements:
Class participation;
Small works developed in practical classes and extra classes in groups of 2 / 3 students;
automatic calculation Lab works
Project Work
An individual written exam, with theoretical and practical questions;
Reports of study visits.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos e visitas de estudo.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts and study visits.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
“Structural and stress analysis” – THG Megson
“Design of structural elements” – WMC McKenzie
“Tabelas Técnicas” – Brazão Farinha +
RSAEEP – regulamento de segurança e acções para estruturas de edifícios e pontes
REBAPE e REAE – regulamentos de estruturas de betão armado e pré-esforçado e de aço para edifícios

Anexo IX - História da Arquitectura Moderna I
6.2.1.1. Unidade curricular:
História da Arquitectura Moderna I
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6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Alexandra Trevisan
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Saber identificar as principais correntes arquitectónicas balizadas entre o último quartel do Século XIX e
as duas primeiras décadas do Século XX e os autores que as protagonizaram;
Saber analisar uma obra de arquitectura e situá-la no seu contexto histórico;
Ser capaz de introduzir rigor metodológico na análise dos temas e autores propostos.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Learn to identify the architectural mainstream buoyed between the last quarter of the XIX century and the
first two decades of the XX century and the protagonists authors;
Know how to analyze a work of architecture and place it in its historical context;
Being able to introduce methodological rigor in the analysis of the proposed themes and authors.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
I. A Arquitectura na Europa e nos EUA no último quartel do Século XIX.
1. A prevalência dos Revivalismos.
2. A Arquitectura do Ferro. Engenheiros e Arquitectos.
3. A Escola de Chicago.
4. A arquitectura Arte Nova.
5. Frank Lloyd Wrigth: a sua obra de 1889 às casas da pradaria
II. A Arquitectura europeia nas duas primeiras décadas do Século XX.
1. O Protorracionalismo: continuidade e ruptura na arquitectura europeia do início do Século XX.
2. A arquitectura na Alemanha anterior a 1918.
3. A Arquitectura expressionista alemã do pós 1ª Guerra. As propostas utópicas e as realizações.
4.As vanguardas artísticas europeias e a relação entre artes plásticas e a arquitectura.

6.2.1.4. Syllabus:
6.2.1.4.
I. The Architecture in Europe and in the U.S. A. in the last quarter of the XIX century.
1. The prevalence of Revivals.
2. The Architecture of Iron. Engineers and Architects.
3. The Chicago School.
4. The Art Nouveau architecture.
5. Frank Lloyd Wright: his work from 1889 to the prairie houses
II. The European architecture in the first two decades of the XX century.
1. The Protorracionalismo: continuity and rupture in the European architecture of the early XX century.
2. The architecture in Germany prior to 1918.
3. The German expressionist architecture of post World War I. The utopian proposals and achievements.
4. The European artistic avant-garde and the relationship between fine arts and architecture.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas são expositivas, recorrendo sistematicamente à projecção de diapositivos e à utilização
de outros suportes que permitam ilustrar a matéria leccionada. Eventualmente será distribuído na aula um
texto relacionado com um arquitecto ou movimento cujo contributo sirva para aprofundar o tema em
análise.
Nas aulas de orientação tutorial são desenvolvidos os temas abordados nas aulas teóricas, partindo das
questões suscitadas pelosos alunos através do acompanhamento dos trabalhos individuais.
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A avaliação é periódica e consta de um teste (70%) e de um trabalho individual (30%). A classificação final
será a média ponderada das classificações obtidas nos dois momentos de avaliação previstos.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The lectures are expository; resorting systematically to slideshow and use of other audiovisual supports
that allow the subjects taught illustration. Eventually it will be distributed in class a text related to an
architect or movement whose contribution serves to deepen the subject matter.
In tutorial guidance classes are developed the topics covered in lectures, starting from the questions
raised by students through the monitoring of individual works.
The assessment is periodic and consists of a test (70%) and an individual work (30%). The final
classification will be the weighted average of marks obtained in both provided periods.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
BENEVOLO, Leonardo – História da Arquitectura Moderna, São Paulo: Editora Perspectiva, 2001.
DE FUSCO, Renato - Historia de la arquitectura contemporanea, Madrid, H.Blume Ediciones, 1981.
DE FUSCO , Renato - A Ideia de Arquitectura , Lisboa, Arte e Comunicação, Edições 70, 1984.
FRAMPTON, Kenneth, - Historia critica de la arquitectura comtemporanea , Barcelona, Gustavo Gili, 1987.
FRAMPTON, Kenneth - Estudios sobre Cultura Tectónica, Poéticas de la construcción de la arquitectura de
los Siglos XIX y XX Madrid: Ediciones Akal, 1999.

Anexo IX - Teoria e História do Urbanismo Contemporâneo I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Teoria e História do Urbanismo Contemporâneo I
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Helena Maia
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
1. Conhecer a evolução da cidade na Época Contemporânea, do Iluminismo ao Movimento Moderno
2. Identificar as principais correntes teóricas que marcaram este período
3. Dominar os instrumentos necessários à compreensão dos problemas e soluções urbanísticas
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
1. Knowing the evolution of the city in Contemporary Times, the Enlightenment to the Modern Movement
2. Identify the principal theories that marked this period
3. Mastering the necessary tools for understanding the problems and urbanity solutions
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6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Contexto Barroco e Neoclássico. A cidade iluminista.
2. Reflexos da Industrialização na Cidade Oitocentista.
3. O socialismo utópico e as utopias oitocentistas.
4. Teorias, propostas e experiências urbanísticas do fim do séc. XIX e início do séc. XX
6.2.1.4. Syllabus:
1. Baroque and neoclassical context. The Enlightenment city.
2. Reflections of Industrialization in the nineteenth century city.
3. The utopian socialism and the nineteenth-century utopias.
4. Theories, proposals and urban experiences of the end of the XIX century and early XX century
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A abordagem dos conteúdos programáticos far-se-á através da apresentação e problematização das
diferentes situações, correntes e perspectivas tendo como suporte material escrito e audiovisual.
A componente teórica contará com o contributo de especialistas convidados.
A avaliação poderá ser periódica ou final. A avaliação periódica assenta na discussão colectiva de textos e
temas tratados e na elaboração de um trabalho seguido da respectiva apresentação e discussão. A
presença e participação nas horas de contacto são objecto de avaliação.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The approach of the syllabus will be made through the presentation and questioning of different situations,
currents and perspectives having as their support written and audiovisual material.
The theoretical component will include input from expert guests.
The assessment may be periodic or final. The periodic evaluation is based on collective discussion of texts
and topics treated and the in the preparation of a work followed by its presentation and discussion. The
presence and participation in the contact hours are assessed.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.
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6.2.1.8. Bibliografia principal:
BENEVOLO, Leonardo – As Origens da Urbanística Moderna. Lisboa: Presença, 1987.
CASTRILLO Romón, Maria A. – A Planificação Urbanística Como Prática Ideológica: aproximação histórica
e
a encruzilhada actual. Porto: ESAP, 2005
CHOAY, Françoise – O Urbanismo. Utopias e realidades, uma antologia. São Paulo: Perspectiva, 1998.
MUMFORD, Lewis – A Cidade Na História. Suas origens, transformações e perspectivas. S. Paulo: Martins
Fontes, 1982
RAGON, Michel – Histoire Mondiale de l’Architecture et de l’Urbanisme Modernes. Tomo I: Idéologies et
pionniers.1800-1910. Tournai: Casterman, 1971.

Anexo IX - Economia dos Recursos
6.2.1.1. Unidade curricular:
Economia dos Recursos
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Paulo Lousinha
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Utilizar os canais e as fontes de informação inerentes à noção de sustentabilidade.
Dominar conceitos teóricos e ferramentas práticas, nomeadamente instrumentos de projecto com que
abordar a construção ou a reabilitação de edifícios, tendo em vista a prossecução de uma arquitectura
verde, ou, dito de outra forma, amiga do ambiente.
No final da unidade curricular os alunos deverão estar aptos a produzir um diagnóstico de necessidades
para edifícios a reabilitar, bem como apresentar estratégias de intervenção e recomendações de projecto
ao nível da arquitectura e das soluções construtivas, tanto para edifícios existentes como a criar de raiz,
tendo presente os consumos de energia, a análise do ciclo de vida dos materiais, o uso da água e a gestão
dos resíduos.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Using the information channels and sources inherent in the concept of sustainability.
Mastering theoretical concepts and practical tools, including the project tools that address the buildings
construction or rehabilitation in order to pursue a green architecture, or, put another way, environmental
friendly.
At the end students should be able to produce a needs assessment for buildings to rehabilitate and
provide intervention strategies and project recommendations in terms of architecture and construction
solutions, both for existing buildings as to create from scratch, bearing in mind the energy intakes, the
analysis of life cycle materials, water use and waste management.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. A Sustentabilidade. Impactos. Pegada Ecológica. O ciclo de vida dos materiais de construção desde a
matéria-prima até à demolição do edifício.
2. Gestão e avaliação ambiental. Sistemas de certificação ambiental dos edifícios.
3. Desenho Verde – objectivos e parâmetros. Definição e conceitos. Resíduos; materiais. Sistemas:
ventilação, abastecimento e drenagem. Objectivos e parâmetros para o projecto do edifício verde; conforto
térmico e visual e acústico; qualidade do ar.Impacte ambiental do edifício: energia, materiais, água, lixo e
ruído.O projecto sustentável. Razões imperativas para o “desenho verde”.A estratégia solar passivo e
activa. O “projecto verde”- o processo de projecto sustentável.
4. Estratégias para a economia de recursos. Energia incorporada. Energia primária. Escolha de materiais.
5. Reabilitação sustentável. Construção tradicional. Materiais e técnicas de construção locais. Reutilização
de materiais e gestão de desperdícios.
6.2.1.4. Syllabus:
1. Sustainability. Impacts. Footprint. The life cycle of building materials from raw materials to building
demolition.
2. Management and environmental assessment. Environmental certification systems in buildings.
3. Green Drawing - objectives and parameters. Definition and concepts. Waste; materials. Systems:
ventilation, water supply and drainage. Objectives and parameters for the green building project,
thermal ,visual and acoustic comfort; environmental air quality. Building environmental impact: energy,
materials, water, garbage and noise. Sustainable project. Compelling reasons for the "green drawing. " The
passive and active solar strategy. The "green project" - the process of sustainable project.
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4. Strategies for economy of resources. Embodied energy. Primary energy. Choice of materials.
5. Sustainable rehabilitation. Traditional construction. Materials and techniques of local construction.
Materials recycling and waste management.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
• Apresentação teórica, exposição e discussão de exemplos- projectos de referência.
• Prática simulada: abordagem de casos reais e propostas académicas sobre realidades actuais e
concretas.
• Seminário de apresentação dos trabalhos. Trabalho de grupo e debate crítico
Avaliação:
• Assiduidade, pontualidade, participação, comportamento relacional e responsabilidade.
• Trabalho prático de seminário, individual ou em grupo, que reflicta os conhecimentos adquiridos.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical presentation, exhibition and discussion of examples - reference projects.
Simulated practice: addressing real cases and scholarly proposals on current and concrete
realities.
Seminar of works presentation. Group work and criticaldebate
Assessment:
Attendance, punctuality, participation, responsibility and relational behavior.
Practical work of seminar, individual or group, reflecting the knowledge acquired.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
A green Vitruvius, Princípios e Práticas de Projecto para Uma Arquitectura Sustentável, Energetic
Research Group, OAP, Lisboa, 2001
Novos Edifícios – Um Impacte Ambiental Adverso, Pedro Bento, Parque Expo 98, Lisboa 2003
Tecnologias Construtivas para a Sustentabilidade – Ricardo Mateus e Luís Bragança, Edições Ecopy,
Porto 2006
Arquitectura y Clima, Vitor Olgyay, GG, Barcelona, 1979

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=5cb6d7bf-bd11-7bb7-c69f-... 2018-07-11

CEF/0910/25756 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estudos em ... Página 107 de 185

Anexo IX - Desenho Assistido por Computador
6.2.1.1. Unidade curricular:
Desenho Assistido por Computador
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Jorge ventura, José Calheiros
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Dotar o aluno de competências na utilização da computação gráfica com destaque para programas
destinados à representação e comunicação de projectos de arquitectura.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Provide students with skills in the use of graphics computer with emphasis on programs intended for the
representation and communication of architectural projects.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1 - Noções básicas de computação gráfica
2 – Introdução ao ambiente ArchiCAD, técnicas de construção e conceitos que estão na base do
funcionamento do programa.
3 – Construção de um projecto de arquitectura pré-definido.
4 – Impressão de documentos. (Representação do projecto impresso em dois paineis formato A1)
5 - Avaliação

6.2.1.4. Syllabus:
1 - Basics of Graphics Computer
2 - Introduction to ArchiCAD environment, construction techniques and concepts that underlie the program
operation .
3 - Construction of a pre-defined architecture project.
4 - Printing documents. (Representation of the printed project on two panels A1 format)
5 - Assessment
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O objectivo das aulas teórico-práticas é proporcionar ao aluno o desenvolvimento de competências que
lhe permitam a representação do espaço e o desenvolvimento do projecto de arquitectura.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The purpose of theoretical and practical classes is to provide students the development of skills that
enable the representation of space and the development of architecture project.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As características da UC propiciam que os conteúdos programáticos sejam ministrados através de aulas
magistrais seguidas de debate colectivo dos mesmos, no sentido de desenvolver a capacidade crítica e
reflexiva dos alunos, sendo a aquisição de conhecimentos avaliada através de teste escrito.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The features of the discipline provide the programmatic contents to be delivered through master classes,
followed by collective debates, in order to develop critical and reflective thinking in the students, being the
acquisition of knowledge assessed by a written test.
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6.2.1.8. Bibliografia principal:
GOLDSTEIN, Nathan – The Art of Responsive Drawing. New Jersey: Prentice Hall, 1984.
MARCOLLI, A. - Teoria del Campo. Florença: Sansoni, 1974. (Vol. II).
MOLINA, Juan José Gómez (coord.) – Las Lecciones del Dibujo. Madrid: Ed. Cátedra, 1995.

Anexo IX - Instalações I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Instalações I
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Miguel Pais Vieira
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O estudante deverá, no final da UC:
- dominar a leitura de desenhos de redes por conduta oriundos dos projectistas das respectivas
especialidades;
- conhecer os ábacos de cálculo de calibre de condutores nos casos simples;
- dominar a nomenclatura específica na óptica do arquitecto
- compatibilizar as necessidades técnicas das respectivas redes de infra - estrutura com a sua proposta
projectual.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The student must, at the end of the discipline:
- mastering the drawings networks reading though pipelines from the designers and their own specialties;
- know the drivers abacus calculation caliber in simple cases;
- mastering the specific nomenclature in the architect's perspective;
- match the technical needs of the network infrastructures - structure with its project proposal.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Sistemas por conduta
Ductos, couretes
- sólidos
Evacuação de lixos, transporte de sólidos
- líquidos
Abastecimento de água, drenagem de água pluvial, saneamento doméstico
Combate a incêndio
- gases
Gás, condicionamento de ar
- equipamentos, aparelhagens e comandos

6.2.1.4. Syllabus:
Pipeline systems
Ducts, cable holes
- solid
Evacuation of waste, transport of solids
- net
Water supply, rainwater drainage, household sanitation
Firefighting
- gases
Gas, Air Conditioning
- Equipment, sound systems and controls
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=5cb6d7bf-bd11-7bb7-c69f-... 2018-07-11

CEF/0910/25756 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estudos em ... Página 109 de 185

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição da matéria teórica com recurso a bibliografia e apontamentos; discussão de exemplos e casos
concretos.
Avaliação contínua complementada com dois exercícios individuais desenvolvidos na aula. Avaliação
Final igual a Classificação do Exercício 1 + Classificação do Exercício 2 + Informação obtida nas Horas de
Contacto sobre três, em escala numérica de 1 a 20.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Exposure of the theoretical material using the bibliography and notes; discussion of examples and
concrete cases.
Continuous assessment supplemented by two individual exercises developed in class. Final Assessment
equals the Rating from the Exercise 1 + the Rating from the Exercise 2 + Information obtained in the hours
of contact over three, on a numerical scale from 1 to 20.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos e visitas de estudo.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts and study visits.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Paixão, Mário de Assis. Águas e Esgotos em Urbanizações e Instalações Prediais. Lisboa. Edições Orion
Piedade, A. Canha da; António Moret Rodrigues, Luís F. Roriz. Climatização em Edifícios. Envolvente e
Comportamento Térmico. Lisboa. Edições Orion
Schmitt, Heinrich. Tratado de Construcción. Barcelona. Gustavo Gili
Adler, David. Metric Handbook. Planning and Design Data. London. Architectural Press.
Neufert, Ernst. Architects Data. Edição 2002.

Anexo IX - Concepção Estrutural II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Concepção Estrutural II
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Franklim Pereira, Nunes da Silva
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Saber “ler” a estrutura de uma edificação e das opções estruturais encontradas, não só na sua
componente físico-naturalista, mas também histórico-social;
Saber definir um modelo estrutural global para um projecto arquitectónico, e pré-dimensioná-lo nos casos
correntes e de pequena dimensão;
Saber dialogar com o engenheiro de estruturas, encontrando soluções que satisfaçam os interesses
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mútuos;
Saber utilizar a “estrutura” como elemento significativo na definição do projecto arquitectónico,
especialmente naqueles casos cuja dimensão determina essa relevância.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Know how to "read" the structure of a building and the structural options found, not only in its physicalnaturalistic component, but also historical and social;
Know how to define a global structural model for an architectural project, and pre-size it in current cases
and with small dimension;
Know how to dialogue with the structural engineer, finding solutions that meet the mutual interests;
Know how to use the "structure” as a significant element in defining the architectural project, especially
those cases whose size determines the relevance.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Relações entre estrutura e arquitectura,
História das estruturas;
Motivações genéricas das opções construtivas e estruturais: região, clima, religião, economia, cultura,
paisagem, materiais, técnica;
Estruturas no séc. XX – diversidade e tendências das formas estruturais nos últimos 100 anos;
Sistemas Estruturais Construtivos – análise global e aplicabilidade a problemas arquitectónicos
concretos; métodos simplificados de cálculo e dimensionamento (Pontes e Halls de grande dimensão);
Estruturas em altura (soluções estruturais resistentes a acções dinâmicas)
6.2.1.4. Syllabus:
Relationship between structure and architecture,
Structures History;
Generic motivations of structural and construction options: region, climate, religion, economy, culture,
landscape, materials, technique;
Structures in the XX century - diversity of structural forms and trends in the last 100 years;
Constructive Structural Systems - global analysis and applicability to specific architectural problems,
simplified methods of calculation and design (Bridges and Halls of large dimension);
Structures in height (resistant structural solutions to dynamic actions).
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas, debates sobre obras estruturais, filmes, trabalhos dos alunos;
Aulas de acompanhamento e tutoria sobre problemas dos projectos e trabalhos;
Laboratório de modelos – trabalhos oficinais – concurso de pontes de esparguete;
Laboratório de cálculo automático;
Trabalhos teóricos sobre relações entre arquitectura e estrutura, sobre algum “case study”, ou mesmo
sobre comparação de várias soluções estruturais para o mesmo problema.
Avaliação contínua, de acordo com a participação nas aulas;
Uma prova escrita individual, com perguntas teóricas e práticas;
Trabalho teórico;
Ponte de esparguete a realizar em grupo;
Relatórios das visitas de estudo;
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, discussions on structural works, films, students works;
Mentoring and monitoring classes about problems of projects and works;
Laboratory of models - work workshops – Spaghetti bridges contest;
Laboratory of automatic calculation;
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Theoretical works on relationships between architecture and structure, on a "case study ", or even on the
comparison of various structural solutions to the same problem;
Continuous assessment, according to participation in classes;
An individual written exam, with theoretical and practical questions;
Theoretical work;
Spaghetti bridge to be held in the group;
Reports of visits.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos e visitas de estudo.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts and study visits.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
“Estruturas para arquitectos” – Mario Salvadori, Robert Heller
“The structural basis of architecture” – Bjorn Normann, Arne Petter Eggen
“Estructuras o por qué las cosas no se caen” de J.E. Gordon
“Sistemas estruturais” – Haino Engel

Anexo IX - História da Arquitectura Moderna II
6.2.1.1. Unidade curricular:
História da Arquitectura Moderna II
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Alexandra Trevisan
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
- Saber identificar as correntes arquitectónicas balizadas entre o início do Século XX e a década de 60 do
mesmo século;
- Saber analisar uma obra de arquitectura e situá-la no seu contexto histórico;
- Ser capaz de introduzir rigor metodológico na análise dos temas e autores propostos;
- Ser capaz de reconhecer a pluralidade do panorama arquitectónico do Século XX e desenvolver um
discurso fundamentado e crítico que revele o entendimento das ligações e rupturas que lhe estão
subjacentes.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
- Know how to identify the current architectural signposted from the beginning of the twentieth century and
the 60s of this century;
- Know how to analyze a work of architecture and place it in its historical context;
- Be able to introduce methodological rigor in analyzing the proposed topics and authors;
- Be able to recognize the plurality of the architectural landscape of the twentieth century and develop a
reasoned and critical discourse that reveals an understanding of the connections and ruptures that
underlie it.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
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1.As condições políticas, sociais e económicas da Europa após a 1ª G. G. 2.As experiências da vanguarda
artística durante a 1ª G. G. 3.Le Corbusier - o seu percurso. 4. A formação de uma cultura e ideologia do
movimento moderno. Os contributos de Le Corbusier, Gropius e Mies van der Rohe. 5.A arquitectura
holandesa do período de entre guerras. 6.As siedlungen alemãs dos anos 20. O método de construção e
composição: a “Nova Objectividade”. 7.Mies van der Rhoe. 8. Frank Lloyd Wrigth - 1924 / 1963. 9. Alvar
Aalto.
10.Os CIAM. 11.A Europa depois da 2ª G.G. – consequências na arquitectura. 12.A crise dos CIAM. 13.A
arquitectura de Le Corbusier, Mies van der Rohe e Alvar Aalto depois da 2ª G. G. 14.A reacção norte americana ao Estilo Internacional. Louis Kahn 15.A alteração do panorama arquitectónico nas décadas de
50 e 60
6.2.1.4. Syllabus:
1.As political, social and economic effects of Europe after the 1st G. G. 2.As experience of artistic avantgarde during the 1st G. G. 3.Le Corbusier - your route. 4. The formation of a culture and ideology of the
modern movement. The contributions of Le Corbusier, Gropius and Mies van der Rohe. 5.The Dutch
architecture of the interwar period. 6.As siedlungen German '20s. The method of construction and
composition: the "New Objectivity". 7.Mies van der Rhoe. 8. Frank Lloyd Wright - 1924 / 1963. 9. Alvar
Aalto.
10.The CIAM. 11.A Europe after the 2nd G.G. - impact on architecture. 12.The crisis of CIAM. 13.The
architecture of Le Corbusier, Mies van der Rohe and Alvar Aalto after the 2nd G. G. 14.The reaction north the American International Style. Louis Kahn 15.A change in the architectural landscape in the 50 and 60
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas são expositivas, recorrendo sistematicamente à projecção de diapositivos e à utilização
de outros suportes que permitam ilustrar a matéria leccionada. Eventualmente será distribuído na aula um
texto relacionado com um arquitecto ou movimento cujo contributo sirva para aprofundar o tema em
análise.
Nas aulas de orientação tutorial são aprofundados os temas abordados nas aulas teóricas através da
elaboração de um trabalho escrito, individual, que servirá para fomentar uma reflexão sustentada a partir
dos textos e autores escolhidos.
A avaliação é periódica e consta de um teste (70%) e de um trabalho individual (30%) .

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
A avaliação é periódica e consta de um teste (70%) e de um trabalho individual (30%) .
The lectures are expository, resorting systematically to the slideshow and use of other media that allow
illustrate the subjects taught. Eventually it will be distributed in class a related text or an architect whose
contribution movement serves to deepen the subject matter.
In orientation classes tutorial delves into the topics covered in lectures through the preparation of a written
work, individually, which will serve to foster a sustained reflection from the texts and authors chosen.
The assessment is periodic and consists of a test (70%) and an individual work (30%).
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
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6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
BENEVOLO, Leonardo - História da Arquitectura Moderna, São Paulo: Editora Perspectiva, 2001.
HEREU, Pere, MONTANER, Josep Maria, OLIVERAS, Jordi – Textos de Arquitectura de la Modernidad,
Madrid: Nerea 1994.
KRUFT, Hanno-Walter, Historia de la teoria de la arquitectura, 2.Desde el siglo XIX hasta nuestros días,
Madrid, Alianza Forma, 1990.
MONTANER, Josep Maria – Depois do movimento moderno. Arquitectura da segunda metade do século
XX, Barcelona: GG, 2001.
FRAMPTON, Kenneth, - Historia critica de la arquitectura moderna, Barcelona: Gustavo Gili, 1987.

Anexo IX - Teoria e História do Urbanismo Contemporâneo II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Teoria e História do Urbanismo Contemporâneo II
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Fátima Sales
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
1. Conhecer a evolução da cidade dos princípios dos Urbanismo ao Plano e Urban Design.
2. Identificar as principais autores e correntes teóricas que marcaram este período.
3. Dominar os instrumentos necessários à compreensão dos problemas e soluções urbanísticas
4. Articular elementos de carácter teórico, crítico e histórico.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
1. Know the city development of the principles of the Urban Planning and Urban Design.
2. Identify key authors and theoretical currents that have marked this period.
3. Mastering the necessary tools for the understanding of problems and urban solutions
4. Articulate elements of theoretical, critical and historical carácter.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Paradigmas da Modernidade: o tempo das rupturas.
2. Dos Princípios do Urbanismo à crítica de Camillo Sitte .
3. A Cite Industrielle de Tony Garnier à “Coroa da Cidade” de Bruno Taut.
4. Do New World dos futuristas ao Urbanismo de Le Corbusier.
5. O estudo de Ludwig Hilberseimer: A Arquitectura da Grande Cidade. Outros teóricos e suas teorias:
Unwin, Geddes, Munford, Poëte.
6. Da Construção da Urbanística à Persistência da Arte Urbana. A continuação da Arte Urbana ou a
tradição de Beaux-Arts. Urban Design.
6.2.1.4. Syllabus:
1. Modernity Paradigm: the time of ruptures.
2. From the Urban origin to the criticism of Camillo Sitte.
3. The Cite Industrielle by Tony Garnier to the "Crown City" by Bruno Taut.
4. From the New World of Futuristic to the Urbanism by Le Corbusier.
5. The study by Ludwig Hilberseimer: The Architecture of the Big City. Other theorists and their theories:
Unwin, Geddes, Munford, Poëte.
6. From the Construction of the Urban to the Persistence of Urban Art. The continued Urban Art or the
tradition of Beaux-Arts. Urban Design.
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6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A abordagem dos conteúdos programáticos far-se-á através da apresentação e problematização das
diferentes situações, correntes e perspectivas, tendo como suporte material escrito e audiovisual.
A componente teórica contará com o contributo de especialistas convidados.

A avaliação poderá ser periódica ou final. A avaliação periódica consta de um teste e de um trabalho de
pesquisa. A presença e a participação dos alunos nas horas de contacto são elementos considerados na
avaliação.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The approach of the syllabus will be made through the presentation and questioning of different situations,
currents and perspectives having as their support written and audiovisual material.
The theoretical component will include input from expert guests.

The assessment may be periodic or final. The periodic assessment consists of a test and a research work.
The presence and participation in the contact hours are assessed.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
1.ARGAN, Giulio Carlo Argan, El Arte Moderno 1770 – 1970, Vol. I e II, Fernando Torres Ed., Valencia, 1975.
2.CASTRILLO Romón, Maria A. – A Planificação Urbanística Como Prática Ideológica: aproximação
histórica e a encruzilhada actual. Porto: ESAP, 2005.
3.CHOAY, Françoise – O Urbanismo. Utopias e realidades, uma antologia. São Paulo: Perspectiva, 1998.
4.ROSENAU, Helen – A Cidade Ideal. Evolução Arquitectónica na Europa. Lisboa: Editorial Presença, 1988
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Anexo IX - Paisagem Urbana
6.2.1.1. Unidade curricular:
Paisagem Urbana
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Jorge Gonçalves
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Caracterizar e interpretar a paisagem ‘construída’ até ao séc XVIII
Caracterizar e interpretar a paisagem (urbana) do séc XIX.
Caracterizar e interpretar a paisagem urbana do séc XX
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Characterize and interpret the landscape "fashion" until the XVIII century
Characterize and interpret the landscape (urban) of the XIX century.
Characterize and interpret the urban landscape of the XX century
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Noções de paisagem (do ‘paysan’ a landscape) e conexões e desenhar com: o terreno ‘natural’,
‘transformado’, a luz/cor, superfície/textura, a forma-‘cheio/vazio’. as infraestruturas, os ‘mobiliarios
urbanos’. paisagem diurnas e nocturnas…imagens, sons, ruídos, menórias/sem memória.
Naturezas e paisagens
O desenho das paisagens
Arquitecturas e paisagens
Infra estruturas e paisagens
Territórios e paisagens
Artes e paisagens
Requalificar as paisagens
Uma provável não - paisagem
6.2.1.4. Syllabus:
Notions of landscape (the 'paysan' the landscape) and connections, and draw with: the 'natural' field,
'transformed', light /color, surface/texture, the shape-'full/empty '. The infrastructures, 'urban furniture'.
Daytime and nighttime landscape ... images, sounds, noise, memories /no memory.
Nature and landscapes
Landscapes drawing
Architectures and landscapes
Infrastructures and landscapes
Territories and landscapes
Arts and landscapes
Retraining the landscapes
A likely not - landscape
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação da matéria do conteúdo curricular
Desenvolvimento de temas de trabalho, com aplicação das noções referidas.
Discussão de conteúdos que se revelarem mais pertinentes ao longo das aulas.
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Avaliação: apreciação dos trabalhos desenvolvidos e testes escritos.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentation of the matter of curriculum content
Development of research topics, with application of the mentioned concepts.
Discussion about the contents that are most relevant during the classes.
Rating: assessment of the works conducted and written tests.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As características da UC, assente no trabalho prático desenvolvido pelo aluno obrigam ao
acompanhamento contínuo do docente, que passa pela crítica do trabalho desenvolvido, pelo incentivo à
prática de investigação aplicada ao exercício e pela implementação da discussão colectiva dos problemas
levantados por cada trabalho. O enquadramento teórico é ministrado pelo docente através do recurso a
técnicas expositivas, meios audiovisuais, textos etc. e articula-se directamente com os temas e os
exercícios em curso.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The characteristics of the discipline, based on a practical work developed by the student, requires a
continuous monitoring of the teacher, which involves the criticism of the work developed, by encouraging
the practice of applied research and implementing the collective debate of issues raised by each work. The
theoretical framework is provided by the teacher through the use of expository techniques, audiovisual
means, texts etc. and is articulated directly with the ongoing issues and exercises.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
A imagem da cidade, Kevin Linch, 1960.
Paisagem Urbana, Gordon Cullen , 1971.
Aprendiendo de las Vegas, Robert Ventury, Steven Izenour e Denise S. Brown, 1978.
Tratado da paisagem, Alain Roger, 1997.
Territórios, Ignasi de Sola-Morales, 2002
After the Sprawl, Xavier de Geyter, 2002
Euroscapes, Fórum, 2003
A invenção da paisagem, Anne Cauquelin, 2008.
Arte y vacío, Manuel de Prada, 2009.
Artscapes, art as an approach to contemporary landscape, Luca Galofaro, 2003, GG
Coming from the south, Eduard Bru, 2001.
A ideia de paisagem, Ana Francisca de Azevedo, Figueirinhas, 2008

Anexo IX - Arte Contemporânea
6.2.1.1. Unidade curricular:
Arte Contemporânea
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Manuel Ferreira da Silva
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Contextualizar expressões e fenómenos artísticos contemporâneos a partir de um conhecimento geral da
História de problemáticas culturais do Ocidente no século XIX e XX.
Distinguir e caracterizar os grandes movimentos/expressões artísticos do século XIX e XX.
Desenvolver abordagens problematizadoras das diferentes correntes, expressões e autores a partir da
definição e manuseamento dos conceitos fundamentais à Arte Contemporânea, e às etapas que a
antecedem.
Equacionar contaminações entre expressões artísticas contemporâneas, e o papel da fotografia nesse
contexto, numa perspectiva que privilegie a compreensão dos discursos artísticos contemporâneos.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Contextualize expressions and contemporary artistic phenomena from general history knowledge of
Western cultural issues in the nineteenth and twentieth centuries .
Distinguish and characterize large artistic movements / expressions of the nineteenth and twentieth
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centuries.
Develop problematic approaches of different currents, expressions and authors from the definition and
handling of the Contemporary Art fundamental concepts, and the stages that precede them.
Tackling contamination between contemporary artistic expressions, and the role of photography in this
context, in a perspective that promotes the understanding of contemporary artistic discourse.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. “A Era das Revoluções” e a problemática da Arte Contemporânea. Os fundamentos da modernidade.
2. A primeira modernidade e o fin de siècle.
3. A segunda modernidade e a tradição do novo. A emergência do conceito de modernismo; diversidade
de manifestações. O “primitivo”, o “expressivo” e o “decorativo”. A abstracção. A fotografia e as artes
plásticas. O primeiro modernismo português.
4. Expressões artísticas entre Guerras. O “absurdo” e o “inconsciente”. A Nova Objectividade. A
Fotografia.
5. A arte americana após a 2ª Guerra Mundial. A escultura em espaço público. A “minimal art”, arte
conceptual e correntes paralelas.
6. A crise da modernidade; ultra-modernidade ou pós-modernidade? Arte e anti-arte. O retorno aos
realismos. Artes performativas. A arte pública. Arte multimédia. A dissolução de categorias.
6.2.1.4. Syllabus:
1. "The Revolutions Era" and the issue of Contemporary Art. The foundations of modernity.
2. The first modernity and the fin de siècle.
3. The second modernity and tradition of the new. The emergence of modernism concept; diversity of
expression. The "primitive", "expressive" and "decorative ". Abstraction. The photography and plastic arts.
The first Portuguese modernism.
4. Artistic expressions between Wars. The "absurd" and the "unconscious. " The New Objectivity. The
Photography.
5. American art after the 2nd World War. The sculpture in public space. The "minimal art, conceptual art
and parallel chains.
6. The crisis of modernity, ultra-modernity or postmodernity? Art and anti-art. The return to realism.
Performing arts. Public art. Multimedia art. The dissolution of categories.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Pretende-se levar o aluno a descobrir a relevância dos conhecimentos para a sua formação profissional e
individual, através de aulas em que a par da exposição teórica, se realiza a análise prática de obras
(através de suportes audiovisuais) permitindo o desenvolvimento da intervenção crítica dos alunos. A
componente expositiva será pois introdutória e complementar de correntes/obras em estudo. As aulas
deverão ser acompanhadas por textos indicados pelo professor.
A avaliação final resultará de trabalho(s) realizados ao longo do semestre, e de um teste final de
frequência.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Alongside the theoretical exhibition, we make the practical analysis of works (through audiovisual media)
allowing the development of students' critical intervention. The exhibition component will be therefore
introductory and complementary of currents / works under study. The classes will be accompanied by
texts selected by the teacher.
The final evaluation result of work (s) performed during the semester, and a final test frequency.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
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A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
ARGAN, G.C. (1976) – El Arte Moderna. Valência: Editora F. Torres
DANTO, A. (1996) – Aprés la Fin de l’Art. Paris: Seuil
FUSCO, R. (1988) – História da Arte Contemporânea. Lisboa: Editorial Presença
JAUSS, H.R. (1995) – Las Transformaciones de lo Moderno. Estudios sobre las etapas de la Modernidad.
Madrid: Visor
MALHO, Levi (1984) – O Signo do Orfeu, Requiem por uma Estética Insular. Porto: Afrontamento

Anexo IX - Cenografia
6.2.1.1. Unidade curricular:
Cenografia
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Nuno Lucena
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Conhecer os diferentes contextos históricos em que a cenografia de cinema e televisão 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
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Knowing the different historical contexts in which set design of film and television has evolved.
Observe and analyze objects produced in the fields of set design, including those produced in academic
environment, with a view to consolidating a critical consciousness.
Being able to develop, consistently, an artistic discourse in the field of set design
6.2.1.4. 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
- visão cénica
- 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
6.2.1.4. Syllabus:
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1 .- A brief history of set design and its relations with the theatrical space, with the text and the public.
Approach to different types of scenic spaces today.
- Technical visits to Theatres
2 .- Specific features of plastic theater language.
- approach a text in terms of visual and plastic
- scenic view
- approach to color and shape
- global semiotics of performance
- Realization of a practical exercise to develop the themes addressed in this section
3 .- Methodology for the development of a draft set design
4 .- Relationship set designer - director
5 .- Cenotecnia
-specific technical
-safety issues - on stage, meeting rooms and alternative spaces
-budget
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Numa primeira fase será mais frequentemente utilizado um método expositivo, pretendendo dotar os
alunos de ferramentas para que posteriormente o trabalho criativo se desenvolva de forma individual e
autónoma. Pontualmente dar-se-á lugar a visitas técnicas a teatros, visionamento de vídeos e idas a
espectáculos .
Devido ao tipo de aulas que é proposto leccionar, a avaliação será contínua, tendo em consideração itens
como a pontualidade (nas aulas e na entrega de projectos), participação e interesse demonstrado durante
as aulas, 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.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Initially it will be more often used a lecture method, intending students to provide tools to further develop
the creative work individually and independently. Occasionally it will give rise to technical visits to
theaters, watching videos and going to shows.
Due to the type of classes that is proposed to teach, the assessment will be continuous, taking into
consideration such things as the punctuality (in teaching and delivery of projects), participation and
interest shown during class, quality of presented projects. As a complement to the theoretical assessment,
will be a written test, which divides into two parts, one devoted to the history of theatrical spaces and
another dedicated to cenotecnia and stage machinery.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
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thinking and reasoning, given the content submitted.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Oscar Brorockett
History of Theatre *
Allyn and Bacon
ISBN : 0 – 205 – 29276 – 3
Adolphe Appia
Ou le renouveau de l´esthétique théâtrale
Dessins et esquisses de decors
Editions Payot Lausanne
ISBN : 2 – 601 – 03118 – 2
Pierre Sonrel
Traté de Scénographie
Librairie Theatral
Gianni Rato
Antitratdo de Cenografia – Variações sobre o mesmo tema
Editora Senac
ISBN : 85-7359-081-5

Anexo IX - Projecto IV
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto IV
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Michele Cannatá, Miguel Mesquita, José Luís Guimarães, Luís Rodrigues
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Saber manusear um programa de áreas funcionais, destinadas a um equipamento, construindo uma
estrutura lógica de relações entre espaços, organizados de modo articulado.
Trabalhar as soluções de arquitectura apoiadas na resposta ao programa, à “encomenda”, nas linguagens
a construir e na resposta ao quadro urbano existente.
Saber integrar no projecto os conhecimentos da construção, da história e da teoria como modo de
fundamentar as opções de desenho, influenciando-as de modo consciente e informado.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Learn to handle a program of functional areas, destined to equipment, building a logical structure of
relations between spaces, arranged in an articulate manner.
Working the architecture solutions supported in the response to the program, to the "order", in the
languages to build and in the response to the existing urban framework.
Know how to integrate in the project the knowledge about construction, about history and theory as a way
of substantiating the design options, influencing them in a conscious and informed way.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Os trabalhos de projecto a desenvolver em Projecto IV visam o estudo de programas relacionados com os
edifícios para equipamentos públicos e/ou privados, de diferentes escalas e complexidades, a inserir em
contextos de cidade, também eles suficientemente diferenciados.
Procurar-se-á trabalhar, de modo articulado, os aspectos formais, funcionais, estruturais e construtivos
das soluções arquitectónicas, considerando-se de primordial importância a atenção dada à leitura,
compreensão e manuseamento dos programas construtivos, numa vertente espacial, funcional e
conceptual.
6.2.1.4. Syllabus:
Procurar-se-á trabalhar, de modo articulado, os aspectos formais, funcionais, estruturais e construtivos
das soluções arquitectónicas, considerando-se de primordial importância a atenção dada à leitura,
compreensão e manuseamento dos programas construtivos, numa vertente espacial, funcional e
conceptual.
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The Project works to develop in Project IV aim to study programs related with buildings for public and/or
private facilities, of different scales and complexities, to insert in the context of the city, they too
sufficiently distinct.
The work is suppose to be articulated with the formal aspects, functional, structural and construction of
architectural solutions, considering the paramount importance of the attention given to reading,
understanding and handling of construction programs, a strand space, functional and conceptual .
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os exercícios de projecto constituem a base do trabalho do aluno. Realizar-se-ão visitas de estudo a obras
de edifícios emblemáticos e aulas para a leccionação de matéria relacionada com os programas e com as
situações a abordar no âmbito dos exercícios a realizar.
O estudante terá de apresentar nas aulas o resultado da procura empreendida, submetendo-se a uma
análise crítica de aferição das suas propostas, alargando o debate ao conjunto da turma.
A avaliação é contínua, fazendo uso do tempo lectivo para acompanhar o progresso na abordagem ao
trabalho de projecto: o raciocínio, as ideias e os conceitos, o desenho, a evolução, a capacidade de
realizar sínteses, a formalização, a participação nas aulas e a assiduidade são factores de avaliação. No
final de cada exercício, o aluno apresentará o projecto individual na sala de aula, seguindo-se um debate
alargado ao conjunto dos estudantes. Posteriormente, far-se-á a avaliação do trabalho, traduzida numa
nota / classificação.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The project exercises are the basis of the student work. Will be made study visits to the works of important
buildings and classes for the teaching of subject related to the programs and with situations to address
under the exercises to accomplish.
The studentwill have to present in classes the result of the search taken, undergoing a critical
measurement of its proposals, broadening the debate to the whole class.
The assessment is continuous, making use of teaching time to track progress in addressing the project
work: reasoning, ideas and concepts, the design, the development, ability to perform synthesis,
formalization, participation in classes and attendance are factors for evaluation. After each exercise, the
student will present the individual project in the classroom, followed by an extended debate to all students.
Later, it will be made the evaluating of the work, translated into a score/rating.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As características da UC, assente no trabalho prático desenvolvido pelo aluno obrigam ao
acompanhamento contínuo do docente, que passa pela crítica do trabalho desenvolvido, pelo incentivo à
prática de investigação aplicada ao exercício e pela implementação da discussão colectiva dos problemas
levantados por cada trabalho. O enquadramento teórico é ministrado pelo docente através do recurso a
técnicas expositivas, meios audiovisuais, textos etc. e articula-se directamente com os temas e os
exercícios em curso.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The characteristics of the discipline, based on a practical work developed by the student, requires a
continuous monitoring of the teacher, which involves the criticism of the work developed, by encouraging
the practice of applied research and implementing the collective debate of issues raised by each work. The
theoretical framework is provided by the teacher through the use of expository techniques, audiovisual
means, texts etc. and is articulated directly with the ongoing issues and exercises.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
BAEZA, Alberto Campo – A ideia Construída. Lisboa: Caleidoscópio, 2008
CHING, Francis D. K. - Arquitectura: forma, espaço e ordem. Martins Fontes, 2008
MOREIRA, Cristiano – Reflexões sobre o Método. Porto: Faup Publicações, 1994
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AAVV – Edifício Burgo: o projecto, a obra, as tecnologias. Porto: Cadernos d’Obra, FEUP Edições, 2009
GRAÇA, Carrilho da – Serralves. Lisboa: Appleton Square, 2009

Anexo IX - Instalações II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Instalações II
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Sérgio Mendes
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O estudante deverá, no final da UC:
- Dominar a leitura de desenhos de redes por cabo oriundos dos projectistas das respectivas
especialidades;
- Conhecer as necessidades inerentes a estas infra-estruturas nos casos simples;
- Dominar a nomenclatura específica na óptica do arquitecto;
- Compatibilizar as necessidades técnicas das respectivas redes de infra-estrutura com a sua proposta
projectual.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The student must, at the end of the discipline:
- mastering the drawings networks reading though pipelines from the designers and their own specialties;
- know the drivers abacus calculation caliber in simple cases;
- mastering the specific nomenclature in the architect's perspective;
- match the technical needs of the network infrastructures - structure with its project proposal.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Sistemas por cabo
- Electricidade – Fornecimento, potência, caminhos de cabos, iluminação artificial.
- Telecomunicações
- Detecção e segurança
- Domótica
- Equipamentos, aparelhagens e comandos
6.2.1.4. Syllabus:
Cable Systems
- Electricity - supply, power, cable trays, artificial lighting.
- Telecommunications
- Detection and Security
- Home automation
- Equipment, appliances and controls
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Exposição da matéria teórica com recurso a bibliografia, apontamentos e apresentação de casos
concretos.
- Introdução, pelos alunos, num fogo elaborado em Projecto III (esc. 1/50), das instalações anteriormente
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descritas, na óptica do arquitecto, procurando conciliar a sua localização com a do mobiliário do fogo
escolhido.
- Avaliação contínua complementada com o exercício individual anteriormente descrito, a desenvolver na
aula. Será utilizada a seguinte expressão de cálculo:
Avaliação final = 0.90 trabalho prático + 0.10 informações obtidas nas horas de contacto / assiduidade do
aluno.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
- Presentation of theoretical material using bibliography, notes and presentation of cases.
- Introduction, by students, in a fire developed in Project III (scale 1/50), the facilities described above, in
the perspective of an architect, seeking to reconcile its position with the furniture of the chosen fire.
- Continuous assessment supplemented by the individual exercise described above, to develop in class. It
will be used the following calculation expression:
Final evaluation = 0.90 practical work + 0.10 obtained information on contact hours / student attendance.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos e visitas de estudo.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts and study visits.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
- URBANO, Luís; THENAISIE, Sofia, Desenhar a luz, designing light, Faup, Porto, 2007.
- NEUFERT, Peter; NEFF, Ludwig – Casa, apartamento, jardim, ed. Gustavo Gili, 2003.
- NEUFERT, Ernst, Arte de projectar em arquitectura, ed. Gustavo Gili.

Anexo IX - Princípios e práticas de Projecto para uma Arquitectura Sustentável
6.2.1.1. Unidade curricular:
Princípios e práticas de Projecto para uma Arquitectura Sustentável
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Jorge Vaz
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
- Permitir aos estudantes analisar, utilizar, avaliar e propor estratégias projectuais e construtivas que
respondam ao
actual paradigma de sustentabilidade.
- Dotar o estudante de ferramentas de análise, de previsão e de medição das suas opções arquitectónicas
com um
carácter autocrítico, tendo em conta os requisitos mínimos regulamentares e as boas práticas
construtivas.
- Garantir o domínio da problemática bio – climática na eficiência do edifício durante o seu ciclo de vida.
- Dominar as técnicas correntes de aproveitamento solar passivo e de auto-geração de energia e a sua
compatibilização com a proposta arquitectónica.
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6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
- Enable students to analyze, use, evaluate and propose projective and constructive strategies to respond
to the current paradigm of sustainability.
- Provide the student with tools for analysis, forecasting and measurement of their architectural options
with a self-critical nature, taking into account the minimum regulations and good construction practices.
- Ensure the field of bio – climate current techniques in the efficiency of the building during its life cycle.
- Mastering the passive solar techniques currently in use and self-power generation and its compatibility
with the architectural proposal.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
- A sustentabilidade como parâmetro da metodologia projectual
Noções. Parâmetros de sustentabilidade em edifícios.
Ciclo de vida do Edifício. Custos ambientais. Pegada Ecológica do edifício. O Comportamento do
utilizador.
Sistemas de reciclagem no edifícios. Utilização da água. Resíduos.
Arquitectura bio – climática e estratégias solares passivas.
“High Performance Buildings”.
- Estratégias de controlo energético em edifícios
Ganhos e perdas. Balanços. Energia convencional e primária.
Aquecimento. Arrefecimento, Iluminação. Produção de água quente sanitárias. Microgeração.
Opções volumétricas. Relações empáticas com o lugar. Novos materiais. Tecnologias.
- Ferramentas de avaliação da performance sustentável de edifícios
6.2.1.4. Syllabus:
- The sustainability as a parameter of the project methodology
Notions. Sustainability parameters in buildings.
Building lifecycle. Environmental costs. Footprint of the building. The behavior of the user.
Recycling systems in buildings. Water use. Waste.
Bio - climatic architecture and passive solar strategies.
"High Performance Buildings".
- Strategies of energy control in buildings
Gains and losses. Balances. Primary and conventional energy.
Heating. Cooling, Lighting. Production of sanitary hot water. Microgeneration.
Volume options. Empathic relationships with the place. New materials. Technologies.
- Tools for assessing the sustainability performance of buildings
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os tempos de contacto serão do tipo teórico-prático, compatibilizando-se um enquadramento teórico com
uma
aplicação prática em casos concretos. Promover-se-á a capacidade de análise, de discussão e de síntese
dos estudantes devidamente enquadrados pelo docente. O trabalho prático individual aprofundará as
questões
levantadas nos tempos de contacto. Existirão dois exercícios pontuais teórico-práticos, com proposta
temática restrita aos pontos temáticos julgados indispensáveis, antecipadamente marcados e de acordo
com os estudantes.
A classificação será realizada com base no resultado ponderado das respostas apresentadas pelos
estudantes, conforme a seguinte expressão de cálculo:
AF = 0.35*E1 + 0.40*E2 + 0.15*T + 0.10*IC (“AF” = avaliação final; “E1” = classificação no 1º Exercício
Teórico-Prático;”E2” = classificação 2º Exercício Teórico-Prático; “TP” = classificação Trabalho Prático;
“IC” = classificação a partir das informação obtidas nas horas de contacto).
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The contact times are of the theoretical and practical type, aligning a theoretical framework with a practical
application in specific cases. It will promote the capacity for analysis, discussion and synthesis of the
students. The practical individual work will deepen the individual issues raised in the times of contact.
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There will be two specific theoretical and practical exercises, with the proposed theme restricted to the
thematic points deemed essential marked in advance according to the students.
Grading will be based on the weighted result of the responses provided by students, as the following
calculation expression:
AF = 0.35 * E1 + 0.40 * E2 + 0.15 * T + 0.10 * IC ("AF" = final evaluation; "E1" = rank 1st Theoretical –
Practical exercise; "E2 " = rank 2nd Theoretical – Practical exercise; "TP" = Rank practical work; "IC" =
rank from information obtained in the contact hours).
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos e visitas de estudo.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts and study visits.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
- RUANO, Miguel, “Ecourbanismo – Entornos Humanos sostenibles”, GG, Barcelona,1999, ISBN: 978-84252-1723-7
- MUTHESIUS, “Angelika, Hundertwasser Architecture: For a More Human Architecture in Harmony with
Nature”,
Taschen, Colónia, 1999, ISBN: 978-38-228-8564-2
- Comissão Europeia, “A Green Vitruvius. Princípios e Práticas de Projecto para uma Arquitectura
Sustentável”, OA,
Lisboa, 2001, ISBN: 972-97668-2-7
- GONZÁLEZ F. Xavier, “Arquitectura Bioclimática, Ed. Munilla-Lería, Madrid, 2004, ISBN: 84-89150-64-8

Anexo IX - Urbanologia I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Urbanologia I
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Joaquim Flores, Paolo Marcolin, Pedro Moreno
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Aquisição de conhecimentos sobre temáticas relativas ao estudo do fenómeno urbano e da cidade
contemporânea. Entendimento dos principais factores, dinâmicas e problemáticas no processo de (trans)
formação da cidade contemporânea. Entendimento das relações interpretativas e metodológico-analíticas
entre disciplinas e escalas do urbanismo ou directamente relacionadas com esta prática, que conduzem ao
projecto territorial e urbano. Compreensão do espaço urbano e respectivas necessidades projectuais,
através do desenvolvimento de um trabalho prático de análise e diagnóstico de uma determinada área
urbana.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Acquisition of knowledge on issues concerning the study of urban phenomena and the contemporary city.
Understanding of the key factors, dynamics and issues in the (trans) formation process of the
contemporary city. Understanding of the interpretive and analytical-methodological relationships between
disciplines and urbanism scales or directly related to this practice, leading to territorial and urban design

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=5cb6d7bf-bd11-7bb7-c69f-... 2018-07-11

CEF/0910/25756 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estudos em ... Página 126 de 185

project. Understanding of the urban space and its projective needs, through the development of a practical
work of analysis and diagnosis of a given urban area.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Conceitos, modelos, problemáticas e interpretações da cidade contemporânea. Das definições ao
diagnóstico: A cidade como fenómeno urbano (Contributos das diversas abordagens disciplinares);
Modalidades, morfologias e modelos (Da conurbação à cidade sem limite(s)); Fenómenos e patologias (Do
congestionamento à ineficiência); Estratégias, abordagens e metodologias analíticas (Da escala territorial
ao quarteirão).
6.2.1.4. Syllabus:
Concepts, models, problems and interpretations of the contemporary city. From definitions to diagnosis:
The city as urban phenomenon (Contributions of the various disciplinary approaches); Modalities,
morphologies and models (From conurbation to the city without limit (s)); Phenomena and pathologies
(From congestion to inefficiency); Strategies, approaches and analytical methodologies (From the
territorial scale to the block).
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas semanais alternadas ou desdobradas em apoio teórico e prático.
Apoio teórico: exposição dos conteúdos previstos no programa da disciplina, com o eventual auxilio de
instrumentos multimédia, indicação de bibliografia específica e realização de sessões de esclarecimento e
debate sobre assuntos relacionados com as aulas leccionadas ou a leccionar.
Apoio prático: orientações para o desenvolvimento de um trabalho de análise urbana e respectivo
diagnóstico, em torno de uma área de estudo previamente seleccionada pelos docentes da disciplina. O
trabalho será entregue em dossier e deverá incluir uma reflexão teórica sobre uma temática desenvolvida
nas aulas teóricas, os elementos da análise e o diagnóstico propositivo da área de estudo.
A avaliação é realizada com base nas seguintes componentes: Avaliação contínua e final do trabalho
prático, grupo (3-4 alunos) - 50%; Avaliação da reflexão teórica - 30%; Avaliação frequência e participação
– 20%.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Weekly classes alternated or deployed in theoretical and practical support.
Theoretical support: description of contents provided in the discipline program, with the possible aid of
multimedia tools, indication of specific book references and conduction of explanation sessions and
debates on matters related to the lessons taught or to teach.
Practical support: guidelines for the development of a work of urban analysis and its diagnosis, around
one study area previously selected by the teachers of the discipline. The work will be delivered on file and
should include a theoretical reflection on a theme developed in the lectures, the elements of analysis and
the propositional diagnosis of the study area.
The assessment is based on the following components: continuous assessment and end of the practical
work, group (3-4 students) - 50%; assessment of the theoretical reflection - 30%; assessment of the
frequency and participation - 20%.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As características da UC, assente no trabalho prático desenvolvido pelo aluno obrigam ao
acompanhamento contínuo do docente, que passa pela crítica do trabalho desenvolvido, pelo incentivo à
prática de investigação aplicada ao exercício e pela implementação da discussão colectiva dos problemas
levantados por cada trabalho. O enquadramento teórico é ministrado pelo docente através do recurso a
técnicas expositivas, meios audiovisuais, textos etc. e articula-se directamente com os temas e os
exercícios em curso.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=5cb6d7bf-bd11-7bb7-c69f-... 2018-07-11

CEF/0910/25756 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estudos em ... Página 127 de 185

The characteristics of the discipline, based on a practical work developed by the student, requires a
continuous monitoring of the teacher, which involves the criticism of the work developed, by encouraging
the practice of applied research and implementing the collective debate of issues raised by each work. The
theoretical framework is provided by the teacher through the use of expository techniques, audiovisual
means, texts etc. and is articulated directly with the ongoing issues and exercises.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
ASCHER, F., (2001), Les nouveaux principes de l’urbanisme, Éditions de l’Aube.
CALABI, D., (2004), Storia dell'urbanistica europea. Questioni, strumenti, casi esemplari, Paravia, Torino.
FONT, A., (a cura di), (2004), L’explosió de la ciutat, Coac Publications, Barcelona.
DOMINGUES, A., (a cura di), (2006), Cidade e Democracia - 30 Anos de Transformação Urbana em Portugal,
Argumentum, Lisboa.
PALAZZO, D., (2008), Urban Design. Um processo per la progettazione urbana, Mondadori Università,
Milano.

Anexo IX - Teoria da Arquitectura I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Teoria da Arquitectura I
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
David Viana
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Proporcionar ao aluno critérios de análise que lhe permitam realizar leituras críticas e objectivas dos
fenómenos arquitectónicos, desenvolvendo assim uma capacidade reflexiva construtiva autónoma e
independente relativamente a temáticas essenciais da cultura e pensamento arquitectónico, despertando –
complementarmente – a sua consciência para a complexidade do acto de projectar na contemporaneidade,
de modo a encontrar a sua própria linguagem e os motivos que a suportam (defendendo-os e expondo-os
com racionalidade e convicção sustentada).
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Provide the student with analytical criteria for him to conduct objective and critical readings of
architectural phenomena, thus developing a reflective and constructive capacity, autonomous and
independent of the thematic elements of architectural thought and culture, awakening - in addition - their
awareness of the complexity of the act of in contemporary design, in order to find its own language and the
reasons that support it (defending it and exposing it with a rational and sustained conviction).
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
• Arquitectura - entre estruturas e texturas de padrões híbridos;
• Arquitectura - entre o compacto, o fragmento e o informe (nas escalas macro, meso e micro);
• Arquitectura - entre racionalidade, empirismo e pragmatismo;
• Arquitectura - entre permanências e variáveis nas novas formas de habitar o espaço doméstico;
• Arquitectura - entre técnicas low cost e tecnologias high tech.
6.2.1.4. Syllabus:
• Architecture - between patterns hybrids structures and textures;
• Architecture - between the compact, the fragment and the report (on the smacro, meso and micro scales);
• Architecture - between rationality, empiricism and pragmatism;
• Architecture - between enduring and variables in the new ways of habiting the domestic space;
• Architecture - between low cost techniques and high-tech technologies.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
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The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O programa será desenvolvido em sessões de 2 horas, nas quais o tempo lectivo será distribuído entre
exposições teóricas e sessões onde ocorrerão análises de pequenos textos de diferentes autores ou
debates com oradores convidados. Cada módulo semanal terá uma base essencialmente teórica, sendo
também reservado lugar para a participação dos alunos. As aulas teóricas serão apoiadas pela exposição
e visualização de esquemas, projectos, obras, ambientes e lugares que permitam ilustrar os conteúdos da
disciplina. Será incentivada a leitura adicional/complementar de modo a enriquecer a formação dos alunos
e nela encontrarem a sua forma de expressão e linguagem própria.
A avaliação resultará da ponderação dos seguintes factores: presença e participação nas aulas; realização
e apresentação oral de trabalhos práticos a indicar em aula e relativos aos temas da UC, respectivas obras
e autores.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The program will be developed in 2 hours sessions, in which the teaching time will be distributed between
theoretical lectures and sessions where it will take place the analysis of short texts of different authors or
debates with guest speakers. Each weekly module will have a mainly theoretical basis, and also reserved a
place for the student’s participation. The lectures will be supported by the exposure and visualization of
schemes, projects, works, environments and places that allow illustrating the discipline contents.
Additional / complementary reading will be encouraged in order to enrich the student’s education and
allow them to find their form of expression and language.
The assessment will result in balancing the following factors: attendance and class participation;
performance and oral presentation of practical works to be pointed in class and related the subjects of the
discipline, its works and authors.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
AUGÉ, M. – Não-lugares. Introdução a uma arquitectura da sobremodernidade – 90 Graus Editora, 2005.
HAYS, K. – Architecture, Theory since 1968 – The MIT Press, 2000.
MONTANER, J. – Arquitectura e crítica – Gustavo Gili, 2007.
MONTANER, J. – Sistemas arquitectónicos contemporâneos – Gustavo Gili, 2008.
SOLÀ-MORALES, I. – Diferencias. Topografia de la arquitectura contemporânea – Gustavo Gili, 1996.

Anexo IX - História do Urbanismo em Portugal
6.2.1.1. Unidade curricular:
História do Urbanismo em Portugal
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Francisco Queirós
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6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
- Conhecer as diversas tipologias de espaço urbano em Portugal e os principais pressupostos do seu
planeamento e evolução orgânica ao longo dos séculos.
- Compreender malhas urbanas, sobretudo as de formação orgânica, interpretando as diversas camadas
históricas, os pólos de atracção/repulsa, as portas de entrada e vias de penetração, a micro-toponímia e a
localização histórica de determinados edifícios/serviços de carácter administrativo, religioso, comercial,
etc.
- Desenvolver o necessário espírito crítico para avaliar o urbanismo actual e problematizar a cidade do
futuro, não contrariando a lógica orgânica urbana, nem destruindo funcionalidades preexistentes
(nomeadamente no caso dos centros históricos).

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
- Know the different types of urban space in Portugal and the main assumptions of their planning and
organizational development over the centuries.
- Understanding urban networks, especially those of organic formation, interpreting the several historical
layers, the poles of attraction / repulsion, the entry ports and entry routes, the micro-toponymy and
historical location of certain buildings / administrative services, religious, commercial, etc..
- Develop the necessary critical thinking to evaluate the current urban planning and discuss the city of
future, not against the organic urban reason or destroying preexisting features (in particular the historic
centers).
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Baixa Idade Média – influência romana e islâmica no urbanismo medieval português; as bastidas e as
"vilas novas"; as leis do urbanismo orgânico e as principais tipologias de arruamentos e de espaços
públicos medievais; função aglutinante das igrejas paroquiais e dos conventos mendicantes; principais
tipologias arquitectónicas.
Renascimento – as "ruas novas" do Porto e de Lisboa; influência italiana em diversos projectos marcantes
de urbanismo em Portugal;
Barroco e Iluminismo – impacto das disposições tridentinas na renovação de cidades portuguesas;
problemas urbanísticos colocados pela edificação de novas sés e de colégios jesuítas; formas de
sacralização extrema do território; a Baixa Pombalina de Lisboa; o Porto no período almadino.
Romantismo – impacto da extinção das ordens religiosas em Portugal e da emergência de uma nova
classe média-alta urbana; dos jardins privados aos jardins públicos; impacto da iluminação pública;
impacto do caminho de ferro.
6.2.1.4. Syllabus:
Middle Ages - Roman and Islamic influence in medieval Portuguese urbanism; palisades and "new
villages", the organic laws of urbanism and the main types of streets and medieval public spaces; binder
function of parish churches and mendicant convents; main architectural typologies.
Renaissance - the "new roads" of OPorto and Lisbon; Italian influence on many notable projects of urban
planning in Portugal;
Baroque and Enlightenment - the impact of tridentine provisions in the renewal of Portuguese cities, urban
problems posed by the erection of new sees and Jesuit colleges, extreme forms of territory sacralization;
Lisbon Pombaline downton, Oporto in almandine period.
Romanticism - impact of religious orders extinction in Portugal and the emergence of a new urban uppermiddle class, from private gardens to public gardens, the impact of public lighting; impact of railway.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Será seguido um plano minimamente diacrónico, embora com um aumento progressivo de análises
sincrónicas à medida que o programa evolui. As aulas serão efectivamente teórico-práticas, com
abundante recurso à projecção de imagens e a exercícios de interpretação de plantas referentes a
exemplos portugueses, exercícios esses quais serão também mais frequentes à medida que o programa
evolui, transpondo-se para o período de orientação tutorial.
Na modalidade de avaliação periódica, será obrigatória a realização de um trabalho prático, no qual os
conhecimentos adquiridos sobre as várias épocas e camadas de evolução urbana terão de ser articulados
com os resultados da investigação de cada aluno.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
It will be followed a minimally diachronic plane, although with a progressive increase of synchronic
analysis as the program evolves. Classes will be theoretical and practical, with abundant use of images
projection and exercises of plants interpretation related to Portuguese examples, these exercises will also
be more frequent as the program evolves, transposing to the period of tutorial guidance.
In the periodic assessment will be required to carry out a practical work in which the acquired knowledge
about the various epochs and layers of urban development must be linked with the research results of
each student.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
TEIXEIRA, MANUEL C. / VALLA, MARGARIDA – O URBANISMO PORTUGUÊS. SÉCULOS XIII-XVIII,
PORTUGAL – BRASIL. LISBOA, LIVROS HORIZONTE, 1999.
FERNANDES, MÁRIO GONÇALVES – URBANISMO E MORFOLOGIA URBANA NO NORTE DE PORTUGAL.
VIANA DO CASTELO, PÓVOA DE VARZIM, GUIMARÃES, VILA REAL, CHAVES E BRAGANÇA ENTRE 1852
E 1926. PORTO, FAUP PUBLICAÇÕES, 2005.

Anexo IX - Sociologia Urbana II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Sociologia Urbana II
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Joaquim Flores, Paolo Marcolin, Pedro Moreno
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Aquisição de conhecimentos sobre a natureza e os princípios dos instrumentos fundamentais para um
desenho articulado e coeso da cidade contemporânea. Entendimento do seu relacionamento com a
hierarquia e os conteúdos próprios dos instrumentos de ordenamento do território e planeamento
urbanístico. Referências teóricas e práticas para o desenvolvimento de soluções de projecto urbano em
escalas de concepção distintas e simultâneas.
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6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Acquisition of knowledge about the nature and principles of the fundamental tools to a cohesive and
articulate design of the contemporary city. Understanding of its relationship with the hierarchy and the
proper contents of the instruments of spatial planning and urban planning. Theoretical and practical
references for the development of design solutions in urban design scales separate and simultaneous.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Instrumentos e técnicas para o projecto (de escala intermédia) da cidade contemporânea. Do planeamento
ao projecto urbano: O desenho da cidade e o projecto urbano no ordenamento do território e no
planeamento urbanístico; O masterplan como instrumento evocativo e antecipador do projecto urbano; O
projecto urbano como fronteira ambígua entre urbanismo e aquitectura; O projecto urbano como
processo: princípios, metodologias, técnicas, casos de estudo, formas, materiais e vivências.
6.2.1.4. Syllabus:
Tools and techniques for the project (of intermediate scale) of the contemporary city. From planning to
urban project: The design of the city and the urban project in regional planning and urban planning; The
masterplan as a means of anticipating and evocative urban design, urban design and the ambiguous
boundary between urban and architecture; The urban project as a process: principles, methodologies,
techniques, case studies, forms, materials and experiences.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apoio teórico: exposição dos conteúdos previstos no programa da disciplina, com o eventual auxilio de
instrumentos multimédia, indicação de bibliografia específica e realização de sessões de esclarecimento e
debate sobre assuntos relacionados com as aulas leccionadas ou a leccionar.
Apoio prático: orientações para o desenvolvimento de um projecto preliminar de escala intermédia, em
torno de uma área de estudo previamente seleccionada pelos docentes da disciplina, com particular
incidência na criação e qualificação de espaços públicos. O trabalho será entregue em dossier e deverá
incluir uma breve reflexão teórica sobre uma temática desenvolvida nas aulas teóricas, uma síntese
analítica e os elementos relativos à proposta projectual.
A avaliação é realizada com base nas seguintes componentes: Avaliação contínua e final do trabalho
prático individual - 50% da nota final; Avaliação da reflexão teórica - 30% da nota final; Avaliação
frequência e participação – 20% da nota final.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical support: description of contents provided in the discipline program with a possible use of
multimedia tools, indication of specific bibliography and conduction of explanation sessions and debates
on matters related to the lessons taught or to teach.
Practical support: guidelines for developing a preliminary project of intermediate scale, around a
preselected area of study, with particular focus on the creation and qualification of public spaces. The
work will be delivered in a dossier including a brief reflection about the themes developed in classes, an
analytic synthesis and the elements related with the project proposal.
The assessment is based on the following components:
Continuous assessment and end of individual practical work - 50% of final grade; assessment of
theoretical reflection - 30% of final grade; assessment on the frequency and participation - 20% of final
grade.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
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A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
DGOTDU, (2008) A identidade dos lugares e a sua representação colectiva, Série Política de Cidades – Vol.
3.
FONT, A., (a cura di), (2003) Planeamento Urbanístico. De la controversia a la renovación, Disputació de
Barcelona.
LYNCH, K., (1982) A Boa Forma da Cidade, Edições 70, Porto.
PORTAS, N., (1998) Interpretazioni del progetto urbano, in Urbanistica n. 110, giugno.
PALAZZO, D., (2008) Urban Design. Um processo per la progettazione urbana, Mondadori Università,
Milano.

Anexo IX - Conforto Ambiental II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Conforto Ambiental II
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Jorge Vaz
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
- Permitir aos estudantes analisar, utilizar, avaliar e propor estratégias construtivas que visem o controlo
dos diversos
comportamentos físicos dos elementos construtivos integrando-as no processo projectual para a
obtenção de um
elevado nível de conforto.
- Dotar o estudante de ferramentas de análise e de projecto de controlo lumínico, acústico e espacial,
tendo
em conta as condições específicas do local e os requisitos necessários, com vista à optimização do
comportamento
ambiental do edifício.
- Permitir o entendimento dos fenómenos e mecanismos físicos não - estruturais que condicionam o
Homem
enquanto utilizador de ambientes interiores.
- Problematizar e sintetizar as consequências complexas e interligadas numa resposta projectual coerente
de
acordo com as melhores práticas e padrões de qualidade.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
- To enable students to analyze, use, evaluate and propose constructive strategies aimed at controlling the
various physical behaviors of the constructive elements by integrating them in the design process to
achieve a high level of comfort.
- Provide student assessment tools and project control luminous, acoustic and space, taking into account
site specific conditions and requirements, in order to optimize the environmental performance of the
building.
- Allow the understanding of phenomena and physical mechanisms not - structural that condition Men as a
user while indoors.
- Question and synthesize the complex and interrelated effects on a project coherent response in
accordance with best practices and quality standards.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
- Conforto psicrométrico
Caracterização psicrometrica do lugar e dos espaços interiores

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=5cb6d7bf-bd11-7bb7-c69f-... 2018-07-11

CEF/0910/25756 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estudos em ... Página 133 de 185

Mecanismos de absorção, infiltração e condensação. Tecnologias
- Conforto lumínico
Iluminação natural. Caracterização do lugar, espaços interiores e dos elementos não – opacos da
envolvente.
Características dos envidraçados. Protecções e sistemas de controlo. Tecnologias.
- Conforto acústico
Som. Ruído. Mecanismos fónicos.
Acústica de espaços interiores. Insonorização e isolamento acústico. Tecnologias.
- Conforto Osmótico
Qualidade do ar interior. Requisitos mínimos. Tecnologias.
- Conforto espacial
Segurança como um factor de conforto. Solicitações e riscos. Requisitos mínimos.
Acessibilidade universal e inclusiva. Tecnologias.
6.2.1.4. Syllabus:
- Psychrometric confort
Psychrometric characterization of place and indoors
Mechanisms of absorption, infiltration and condensation. Technologies
- Luminous confort
Natural lighting. Characterization of the place, indoor and no opaque surrounding elements.
Characteristics of glazing. Protections and control systems. Technologies.
- Acoustic comfort
Sound. Noise. Phonic mechanisms.
Acoustics of interior spaces. Soundproofing and soundproofing. Technologies.
- Osmotic confort
Indoor air quality. Minimum requirements. Technologies.
- Spatial confort
Security as a comfort factor. Demands and risks. Minimum requirements.
Universal and inclusive accessibility. Technologies.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os tempos de contacto serão do tipo teórico-prático, compatibilizando-se um enquadramento teórico com
uma
aplicação prática em casos concretos. Promover-se-á a capacidade de análise, de discussão e de síntese
dos estudantes. O trabalho prático individual aprofundará as questões levantadas nos tempos de
contacto. Existirão dois exercícios pontuais teórico-práticos, com proposta temática restrita aos pontos
temáticos julgados indispensáveis, antecipadamente marcados e de acordo com os estudantes.
A classificação será realizada com base no resultado ponderado das respostas apresentadas pelos
estudantes, quer a nível oral quer a nível escrito ou desenhado, conforme a seguinte expressão de cálculo:
AF = 0.35*E1 + 0.40*E2 + 0.15*T + 0.10*IC ("AF”= avaliação final; “E1” = classificação 1º Exercício Teórico –
Prático;”E2” = classificação 2º Exercício Teórico-Prático; “TP” = classificação Trabalho Prático; “IC” =
classificação a partir das
informação obtidas nas horas de contacto).
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The contact times are of the theoretical and practical type, aligning a theoretical framework with a practical
application in specific cases. It will promote the capacity for analysis, discussion and synthesis of the
students. The practical individual work will deepen the individual issues raised in the times of contact.
There will be two specific theoretical and practical exercises, with the proposed theme restricted to the
thematic points deemed essential marked in advance according to the students.
Grading will be based on the weighted result of the responses provided by students, both at the oral level
or written or drawn, as the following calculation expression:
AF = 0.35 * E1 + 0.40 * E2 + 0.15 * T + 0.10 * IC ("AF" = final evaluation; "E1" = rank 1st Theoretical –
Practical exercise; "E2 " = rank 2nd Theoretical – Practical exercise; "TP" = Rank practical work; "IC" =
rank from information obtained in the contact hours).
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6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos e visitas de estudo.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts and study visits.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
- ROUGERON, Claude, “Aislamiento Acústico y Térmico en la Construcción, Ed.Tec. Assoc. , Barcelona,
1977.
- ANDRADE, Alfredo, “Isolamentos Térmicos e Acústicos: Noções fundamentais”, Isola, Lisboa, 1962
Recomendada:
- PEIXOTO de FREITAS, Vasco e PINTO, P., “Permeabilidade ao Vapor de Materiais de Construção –
Condensações
Internas”, NIT 002, FEUP, Porto, 1998
- HOPKINSON, E. G., “Iluminação Natural”, FCG, Lisboa, 1966.
- SILVA, P. M., “Acústica de Edifícios”, ITE 8, LNEC, Lisboa, 1978.
- República Portuguesa, “Portaria 1532 / 2008. RTSCIE - Regulamento Técnico de Segurança Contra
Incêndio em
Edifícios”, in Diário da República de 29 de Dezembro de 2008, INCM, Lisboa, 2008.
- República Portuguesa, “Decreto-Lei nº163 / 2006. RAE - Regime de Acessibilidade aos Edifícios”, in
Diário da
República de 8 de Agosto de 2006, INCM, Lisboa, 2006.

Anexo IX - Conservação e Património
6.2.1.1. Unidade curricular:
Conservação e Património
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Rui Bianchi
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Habilitar o aluno para um raciocínio metodológico integrado, que inclua os conteúdos específicos do
programa, apoiado na aplicação prática dos conhecimentos teóricos, na utilização dos instrumentos de
análise, diagnóstico e síntese.
Aquisição de competências para o reconhecimento, prevenção e intervenção, nas áreas cientificas que
estudam o património nos diversos âmbitos de intervenção, da reabilitação arquitectónica e urbana.
Dotar o aluno de instrumentos que o habilitem para o domínio da reabilitação e sustentabilidade, para uma
atitude preventiva integrada, para o uso de tecnologias específicas, para a coordenação e trabalho em
equipa multidisciplinar.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Enable the student to an integrated methodological reasoning, which includes the specific program
contents, based on the practical application of theoretical knowledge in the use of instruments of analysis,
diagnosis and synthesis.
Acquisition of skills for the recognition, prevention and intervention in science areas that studying the
assets in the several areas of intervention, rehabilitation, architectural and urban.
Provide students with tools that enable them to the field of rehabilitation and sustainability, an integrated
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preventive approach to the use of specific technologies for the coordination and multidisciplinary
teamwork.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Relação entre arquitectura e memória. A identidade na afirmação do território pelo conhecimento.Portugal
no contexto universal. Memória, lugar e o tempo presente. Uma ideia de Portugal como espaço cultural.
Património construído. Património e reabilitação. As transformações do conceito de património ao longo
da história. Monumento moderno e o pensamento livre na Europa depois do séc. XIX. Monumento e sua
reprodutibilidade. Conservação e património: métodos, critérios e técnicas de intervenção. Conceito de
autenticidade, irreversibilidade, obra falsa/verdadeira, restauro, reabilitação, recuperação, remodelação,
reconstrução, conservação, anastilose, lacuna e complemento. Conceito de bem cultural. Teorias do
restauro, da antiguidade à actualidade. Cartas do Património. Portugal e as obras de restauro e
conservação (do séc. XIX à actualidade). O papel da DGEMN. O Estado-Novo: princípios de intervenção
politica. Portugal moderno por Cesari Brandi. Lei do Património Cultural.
6.2.1.4. Syllabus:
Relationship between architecture and memory. The identity assertion in the knowledge of the territory.
Portugal in the universal context. Memory, place and present time. A view of Portugal as a cultural center.
Built heritage. Heritage and rehabilitation. The transformations of heritage concept throughout history.
Modern monument and free thought in Europe after the seventh century. Monument and its reproducibility.
Rehabilitation and patrimony: methods, criteria and techniques for intervention. Concept of authenticity,
irreversibility, false labor/ true, restoration, rehabilitation, renovation, reconstruction, maintenance,
anastilose, gap and complement. Concept of cultural property. Restoration theories, from antiquity until
today. Letters Heritage. Portugal and the restoration and conservation (of the XIX century to the present).
The role of DGEMN. The New Member: principles of political intervention. Modern Portugal by Cesari
Brandi. Cultural Heritage Act.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A matéria será apresentada sequencialmente, privilegiando a exposição teórica pelos meios audiovisuais,
com aplicação prática contínua, através da análise de casos de estudo. Os alunos realizarão dois
exercícios de aplicação prática: o 1º exercício tem como objectivo estudar um período da história
moderna, estabelecendo um paralelismo crítico com a matéria leccionada; o 2º exercício de aplicação de
conhecimentos deverá ser realizado sobre um questionário que percorrerá a matéria leccionada e que
permitirá aferir do grau de conhecimentos adquiridos pelo aluno.
A avaliação será o resultado ponderado encontrado com base em dois trabalhos de aplicação prática, um
exercício escrito de demonstração de conhecimentos e competências e pela demonstração de
capacidades para o uso metodológico de instrumentos adequados ao estudo do problema, da oralidade,
espírito critico e participativo e assiduidade.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The matter will be presented sequentially, with emphasis on theoretical exposition by the audiovisual
media, with continuous applying practice, through the analysis of studies cases. Students will perform two
exercises of practical application: the 1st exercise aims to study a modern history period, establishing a
parallel critical engagement with the subjects taught, the 2nd exercise of knowledge application must be
conducted on a questionnaire that will cover the subjects taught and that will assess the knowledge degree
acquired by students.
The evaluation will be the weighted result found based on two works of practical application, a written
exercise to demonstrate knowledge and skills and demonstration of capabilities to the methodological use
of appropriate tools to study the problem, of orality, critical spirit, participatory and attendance.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos e visitas de estudo.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
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como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts and study visits.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Choay, Francoise; “A Alegoria do Património”, Edições 70, Colecção Arte & Comunicação, 2010
(reimpressão)
Brandi, Cesari; “Teoria do Restauro”, Edição Orion (reimpressão), 2006
Luso, Eduarda; Lourenço, Paulo Almeida; Manuela Guedes de; “Breve história da teoria da conservação e
do restauro” (artigo), Universidade do Minho. Departamento de Engenharia Civil, Maio, 2004, pg 31-44
Riegl, Alois; “O Culto Moderno dos Monumentos”, Colecção La Balsa de la Medusa, 1ªedição, Madrid, 1987
Tomé, Miguel; “Património e Restauro em Portugal (1920-1995)”, FAUP, Porto, 2002

Anexo IX - Urbanologia II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Urbanologia II
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Joaquim Flores, Paolo Marcolin, Pedro Moreno
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Aquisição de conhecimentos sobre a natureza e os princípios dos instrumentos fundamentais para um
desenho articulado e coeso da cidade contemporânea. Entendimento do seu relacionamento com a
hierarquia e os conteúdos próprios dos instrumentos de ordenamento do território e planeamento
urbanístico. Referências teóricas e práticas para o desenvolvimento de soluções de projecto urbano em
escalas de concepção distintas e simultâneas.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Acquisition of knowledge about the nature and principles of the fundamental tools to a cohesive and
articulate drawing of the contemporary city. Understanding of its relationship with the hierarchy and the
proper contents of the instruments of spatial planning and urban planning. Theoretical and practical
references for the development of design solutions in urban design scales separate and simultaneous.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Instrumentos e técnicas para o projecto (de escala intermédia) da cidade contemporânea. Do planeamento
ao projecto urbano: O desenho da cidade e o projecto urbano no ordenamento do território e no
planeamento urbanístico; O masterplan como instrumento evocativo e antecipador do projecto urbano; O
projecto urbano como fronteira ambígua entre urbanismo e aquitectura; O projecto urbano como
processo: princípios, metodologias, técnicas, casos de estudo, formas, materiais e vivências.
6.2.1.4. Syllabus:
Tools and techniques for the project (of intermediate scale) of the contemporary city. From planning to
urban design: The design of the city and the urban project in regional planning and urban planning; The
masterplan as an anticipating and evocative mean of urban design; The urban project and an ambiguous
boundary between architecture and urbanism; The urban project as a process: principles, methodologies,
techniques, case studies, forms, materials and experiences.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
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6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apoio teórico: exposição dos conteúdos previstos no programa da disciplina, e realização de sessões de
esclarecimento e debate sobre assuntos relacionados com as aulas leccionadas ou a leccionar.
Apoio prático: orientações para o desenvolvimento de um projecto preliminar de escala intermédia, em
torno de uma área de estudo previamente seleccionada, com particular incidência na criação e
qualificação de espaços públicos.
A avaliação é realizada com base nas seguintes componentes:
Avaliação contínua e final do trabalho prático individual - 50% da nota final; Avaliação da reflexão teórica 30% da nota final;
Avaliação frequência e participação – 20% da nota final.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical support: description of contents provided in the discipline program and conduction of
explanation sessions and debates on matters related to the lessons taught or to teach.
Practical support: guidelines for developing a preliminary project of intermediate scale, around a
preselected area of study, with particular focus on the creation and qualification of public spaces.
The assessment is based on the following components:
Continuous assessment and end of individual practical work - 50% of final grade; assessment of
theoretical reflection - 30% of final grade; assessment on the frequency and participation - 20% of final
grade.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As características da UC, assente no trabalho prático desenvolvido pelo aluno obrigam ao
acompanhamento contínuo do docente, que passa pela crítica do trabalho desenvolvido, pelo incentivo à
prática de investigação aplicada ao exercício e pela implementação da discussão colectiva dos problemas
levantados por cada trabalho. O enquadramento teórico é ministrado pelo docente através do recurso a
técnicas expositivas, meios audiovisuais, textos etc. e articula-se directamente com os temas e os
exercícios em curso.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The characteristics of the discipline, based on a practical work developed by the student, requires a
continuous monitoring of the teacher, which involves the criticism of the work developed, by encouraging
the practice of applied research and implementing the collective debate of issues raised by each work. The
theoretical framework is provided by the teacher through the use of expository techniques, audiovisual
means, texts etc. and is articulated directly with the ongoing issues and exercises.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
DGOTDU, (2008) A identidade dos lugares e a sua representação colectiva, Série Política de Cidades – Vol.
3.
FONT, A., (a cura di), (2003) Planeamento Urbanístico. De la controversia a la renovación, Disputació de
Barcelona.
LYNCH, K., (1982) A Boa Forma da Cidade, Edições 70, Porto.
PORTAS, N., (1998) Interpretazioni del progetto urbano, in Urbanistica n. 110, giugno.
PALAZZO, D., (2008) Urban Design. Um processo per la progettazione urbana, Mondadori Università,
Milano.

Anexo IX - Teoria da Arquitectura II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Teoria da Arquitectura II
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
David Viana
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6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Proporcionar ao aluno critérios de análise que lhe permitam realizar leituras críticas e objectivas dos
fenómenos arquitectónicos, desenvolvendo assim uma capacidade reflexiva construtiva autónoma e
independente relativamente a temáticas essenciais da cultura e pensamento arquitectónico, despertando –
complementarmente – a sua consciência para a complexidade do acto de projectar na contemporaneidade,
de modo a encontrar a sua própria linguagem e os motivos que a suportam (defendendo-os e expondo-os
com racionalidade e convicção sustentada).
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Provide the student with analytical criteria for him to conduct objective and critical readings of
architectural phenomena, thus developing a reflective capacity constructive autonomous and independent
of the thematic elements of architectural thought and culture, awakening - in addition - his awareness for
the complexity of the project act in contemporary, in order to find his own language and the reasons that
support it (defending it and exposing it with a rational and sustained conviction).
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos da UC de Teoria da Arquitectura I organizam-se em torno do seguinte elenco
de temas essenciais: Arquitectura: Arte e Técnica; Arquitectura: Crítica e Prática Arquitectónica;
Arquitectura: Complexidade e Diferença; Arquitectura: Natureza e Organismo; Arquitectura: Sociedade e
Indivíduo; Arquitectura: Anestética e Iconografia; Arquitectura: Topogénesis – Fundamentos de uma Nova
Arquitectura.
6.2.1.4. Syllabus:
The programmatic contents of the Theory of Architecture I discipline are organized around the following
list of core topics: Architecture: Art and Technique; Architecture: Architectural Review and Practice;
Architecture: Complexity and Difference; Architecture: Nature and Organism; Architecture: Society and
Individual; Architecture: Anesthetic and Iconography; Architecture: Topogenesis - New Architecture
Fundamentals.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O programa será desenvolvido em sessões de duas horas, nas quais o tempo lectivo será distribuído entre
exposições teóricas e sessões onde ocorrerão análises de pequenos textos de diferentes autores ou
debates com oradores convidados. Cada módulo semanal terá uma base essencialmente teórica, sendo
também reservado espaço para a participação dos alunos. As aulas teóricas serão apoiadas pela
exposição e visualização de esquemas, projectos, obras, ambientes e lugares que permitam ilustrar os
conteúdos da disciplina. Será incentivada a leitura adicional/complementar de modo a enriquecer a
formação dos alunos e nela encontrarem a sua forma de expressão e linguagem própria.
A avaliação resultará da ponderação dos seguintes factores: presença e participação nas aulas; realização
e apresentação oral de trabalhos práticos a indicar em aula e relativos aos temas da UC, respectivas obras
e autores.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The program will be developed in two hours sessions, in which the teaching time will be distributed
between theoretical lectures and sessions where it will take place the analysis of short texts of different
authors or debates with guest speakers. Each weekly module will have a mainly theoretical basis, and also
reserved a place for the student’s participation. The lectures will be supported by the exposure and
visualization of schemes, projects, works, environments and places that allow illustrating the discipline
contents. Additional / complementary reading will be encouraged in order to enrich the student’s education
and allow them to find their form of expression and language.
The assessment will result in balancing the following factors: attendance and class participation;
performance and oral presentation of practical works to be pointed in class and related the subjects of the
discipline, its works and authors.
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6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
AUGÉ, M. – Não-lugares. Introdução a uma arquitectura da sobremodernidade – 90 Graus Editora, 2005.
GLEINIGER, A., VRACHLIOTIS, G. – Complexity. Design Strategy and World View – Birkhauser, 2008.
HAYS, K. – Architecture, Theory since 1968 – The MIT Press, 2000.
HUBBARD JR, Hill; Theory for practice; The MIT Press; 1995.
JENCKS, Charles e Karl Kropf; Theories and Manifestoes of Contemporary Architects; Willey-Academy;
2003.
LEACH, Neil (ed.); Rethinking Architecture – a reader in cultural theory; Routledge; London; 1997.
MONTANER, J. – A modernidade superada. Arquitectura, arte e pensamento do século XX – Gustavo Gili,
2001.
MONTANER, J. – Arquitectura e crítica – GG, 2007.
MONTANOLA, J. – Arquitectonics: Mind, Land and Society – Advance Theories and Practices.
OCKHAM, J. – Architecture Culture 1943-1968. A documentary Anthology – Rizzoli International
Publications, 1993.
SOLÀ-MORALES, I. – Diferencias. Topografia de la arquitectura contemporânea – Gustavo Gili, 1996.

Anexo IX - História da Arquitectura Portuguesa
6.2.1.1. Unidade curricular:
História da Arquitectura Portuguesa
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Fátima Sales
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
1. Conhecer a evolução da arquitectura portuguesa do período moderno e contemporâneo.
2. Avaliar o posicionamento específico da arquitectura portuguesa dentro do contexto internacional.
3. Avaliar a participação dos arquitectos portugueses nos CIAM e nos TEAM 10. Destacar posicionamentos
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
1. Knowing the evolution of Portuguese architecture of modern and contemporary times.
2. Evaluate the specific positioning of Portuguese architecture in the international context.
3. Evaluate the participation of Portuguese architects in CIAM and TEAM 10. Highlight placements.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Da arquitectura do Sécº XIX à produção arquitectónica de inícios do Sécº XX.
2. A arquitectura no tempo da Iª República. Os protomodernistas. Os novos programas.
3. Da racionalidade silenciosa dos protomodernistas ao “espírito novo” de Le Corbusier. O estilo dos
novos tempos, The International Style.
4. As organizações: o ICAT e a ODAM. O Congresso de 1948.
5. O Moderno e o nacional na nossa arquitectura. O Inquérito à arquitectura popular portuguesa.
6. Depois do Inquérito os novos paradigmas.
7. Do enfoque crítico do Pós-Guerra à Cultura Arquitectónica dos anos 60.
8. No contexto Pós-Revolução o caso SAAL.
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6.2.1.4. Syllabus:
1. From the architecture of the XIX Century to the architectural production from the beginning of XX
Century.
2. The architecture of the time in the First Republic. The proto-modernism. The new programs.
3. From the silent proto-modernism rationality to the "new spirit" of Le Corbusier. The style of the new
times, The International Style.
4. Organizations: ICAT and ODAM. Th 1948 Congress.
5. The Modern and the national in our architecture. The Survey on the popular Portuguese architecture.
6. After the survey the new paradigms.
7. From the critical focus of the postwar to the architectural culture of the '60s.
8. In the context of Post-Revolution the case SAAL.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A abordagem dos conteúdos programáticos far-se-á através da apresentação e problematização das
diferentes situações, correntes e perspectivas, tendo como suporte material escrito e audiovisual.
A componente teórica contará com o contributo de especialistas convidados.

A avaliação poderá ser periódica ou final. A avaliação periódica consta de um teste e de um trabalho de
pesquisa. A presença e a participação dos alunos nas horas de contacto são elementos considerados na
avaliação.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The approach of the programmatic contents will be made through the presentation and questioning of
different situations, current and prospects, supported by written and audiovisual material.
The theoretical component will include input from expert guests.
The assessment may be periodic or final. The periodic assessment consists of a test and a research work.
The presence and participation of students in contact hours are factors considered in the evaluation.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
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debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
AA. VV., Arquitectura do século XX – Portugal, 1ª ed., Frankfurt am Main/Lisboa, Ed. Deutsches Architektur
– Museum/Centro Culturtal de Belém, 1997.
ALMEIDA, Pedro Vieira de, FERNANDES, José Maria, Arquitectura Moderna, 1ª ed., Lisboa, Publicações
Alfa, 1988.
GOMES, Paulo Varela, “Arquitectura os últimos vinte e cinco anos”, in História da Arte Portuguesa, 1º ed.,
Lisboa, Circulo de Leitores, 1995.
AA.VV., Portugal, 1ª ed., Paris, AA L’Architecture D’ Aujourd’ hui, 1976.

Anexo IX - Economia Urbana
6.2.1.1. Unidade curricular:
Economia Urbana
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Paolo Marcolin
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Aquisição de conhecimentos sobre temáticas que estudam a cidade como forma de organização das
actividades económicas e sobre políticas e instrumentos de gestão de solos.
Noções teóricas e práticas sobre o valor imobiliário e sobre os principais métodos de avaliação da
propriedade imobiliária enquanto factor determinante para a competitividade e qualidade do espaço
urbano.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Knowledge acquisition on subjects that study the city as a way of organizing economic activities and about
policies and instruments of land management.
Theoretical and practical notions about the real estate value and the main methods of real estate assessing
as a determining factor for urban space competitiveness and quality.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Fundamentos económicos da cidade: Urbanização e desenvolvimento económico; Princípios económicos
de organização: aglomeração, acessibilidade, hierarquia; Localização das actividades económicas no
espaço urbano.
O solo como factor de produção do espaço urbano: Valor, preço e custo; A renda fundiária; O valor
imobiliário e suas componentes; O valor da propriedade imobiliária; Médotos de avaliação da propriedade
imobiliária; O mercado imobiliário e os agentes da transformação urbana; Políticas de solo e instrumentos.
6.2.1.4. Syllabus:
Economic fundamentals of city: Urbanization and economic development; Principles of economic
organization: agglomeration, accessibility, hierarchy; Location of economic activities in urban space.
Soil as a factor of production in urban space: Value, price and cost; The land rent; The real estate value
and its components; The value of real property; Evaluation methods of real estate; Real estate market and
the urban transformation agents; Policies of solo and instruments.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Apoio teórico: exposição dos conteúdos previstos no programa da disciplina, com o auxilio de
instrumentos multimédia, indicação de bibliografia específica e realização de sessões de esclarecimento e
debate sobre assuntos relacionados com as aulas leccionadas ou a leccionar.
Apoio prático: orientações para o desenvolvimento de um trabalho de análise de valores de mercado de
imóveis para habitação, em torno de uma área de estudo previamente seleccionada pelo docente da
disciplina.
A avaliação é realizada com base nas seguintes componentes:
Avaliação contínua e final do trabalho prático, grupo (2-3 alunos) - 50%; Avaliação do teste escrito - 50% .
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical support: description of contents provided in the discipline program, with help of multimedia
tools, indication of specific bibliography and conduction of briefings and discussions sessions on matters
related to the lessons taught or teach.
Practical support: guidelines for developing an analysis work of market values for housing, around an area
of study previously selected by the discipline teacher.
The assessment is based on the following components:
Continuous assessment and practical work, group (2-3 students) - 50% written test assessment - 50%.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
CAMAGNI, ROBERTO, (2008)
Principi di economia urbana e territoriale, Carocci, 5ª Ed., Roma.
CARVALHO, J. M., (2005)
Planeamento Urbanístico e Valor Imobiliário. As parcerias público-privado: teorias, metodologia,
potencial,., Principia, 1ª Ed., Cascais.
CORREIAS, P.V.D., (2002)
Políticas de solos no planeamento municipal, Fund. Calouste Gulbenkian, 2ª Ed., Lisboa.
MAZZA, L., (2007)
Il suolo ineguale, in Le trasformazioni del piano, Franco Angeli, 7ª Ed., Milano.
POLÈSE, M., (1998)
Economia Urbana e Regional. Lógica espacial das transformações económicas, Associação Portuguesa
para o Desenvolvimento Regional, 1ª Ed., Coimbra.

Anexo IX - Atelier
6.2.1.1. Unidade curricular:
Atelier
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
João Carreira, Fátima Fernandes, Fernando Laranjeira, Paulo Lousinha
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=5cb6d7bf-bd11-7bb7-c69f-... 2018-07-11

CEF/0910/25756 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estudos em ... Página 143 de 185

Desenvolver e efectuar uma reflexão sobre o território, a cidade e o objecto arquitectónico, integrando os
conhecimentos adquiridos nas restantes UC´s do ciclo de estudos.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Develop and carry out a reflection on the territory, the city and the architectural object, integrating the
knowledge acquired in the other disciplines of the study cycle.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
I - ESTUDO PRÉVIO
II - ANTEPROJECTO
III - PROJECTO DE EXECUÇÃO
6.2.1.4. Syllabus:
I - PRELIMINARY STUDY
II – PRELIMINARY PROJECT
III – IMPLEMENTATION PROJECT
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O semestre será organizado por fases bem definidas, integrando a investigação no âmbito dos
instrumentos de trabalho e de comunicação da arquitectura contemporânea, de forma a proporcionar uma
progressiva compreensão e avaliação do domínio e entendimento dos processos e sistemas de que o
arquitecto contemporâneo dispõe.
Serão desenvolvidos casos de estudo a identificar pelos alunos no âmbito da temática específica que
venham a seleccionar.
Avaliação contínua, com previsão de dois pontos de situação intermédia e de uma avaliação final.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The semester will be hosted by well-defined phases, integrating research within the instruments of work
and communication in contemporary architecture, in order to provide a progressive understanding and
evaluation of mastery and understanding of the processes and systems that provides the contemporary
architect.
Case studies, identified by students, will be developed within the specific subject that may be selected.
Continuous assessment, expected to be two points of intermediate situation and a final evaluation.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As características da UC, assente no trabalho prático desenvolvido pelo aluno obrigam ao
acompanhamento contínuo do docente, que passa pela crítica do trabalho desenvolvido, pelo incentivo à
prática de investigação aplicada ao exercício e pela implementação da discussão colectiva dos problemas
levantados por cada trabalho. O enquadramento teórico é ministrado pelo docente através do recurso a
técnicas expositivas, meios audiovisuais, textos etc. e articula-se directamente com os temas e os
exercícios em curso.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The characteristics of the discipline, based on a practical work developed by the student, requires a
continuous monitoring of the teacher, which involves the criticism of the work developed, by encouraging
the practice of applied research and implementing the collective debate of issues raised by each work. The
theoretical framework is provided by the teacher through the use of expository techniques, audiovisual
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means, texts etc. and is articulated directly with the ongoing issues and exercises.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Le Corbusier, Oeuvre Complète (8 vol.s), Les Éditions de l’ Architecture, Zurich
Álvaro Siza export / on display, Museu de Serralves
Walter Gropius, Bauhaus: Novaarquitectura
Manfredo Tafuri, Teoria e história da arquitectura
Manfredo Tafuri, Arquitectura contemporânea

Anexo IX - Critérios e Técnicas de Reabilitação
6.2.1.1. Unidade curricular:
Critérios e Técnicas de Reabilitação
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Rui Bianchi
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Habilitar o aluno para um raciocínio metodológico integrado, que inclua os conteúdos específicos do
programa, apoiado na aplicação prática dos conhecimentos teóricos, na utilização dos instrumentos de
análise, diagnóstico e síntese.
Aquisição de competências para um processo metodológico e para a elaboração de critérios de
intervenção na reabilitação que completam o desempenho da arquitectura apoiados na história, nas artes
e nas ciências.
Dotar o aluno de instrumentos que o habilitem para o domínio da reabilitação e sustentabilidade, para uma
atitude preventiva integrada, para o uso de tecnologias específicas, para a coordenação e trabalho em
equipa multidisciplinar.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Enable the student to an integrated methodological reasoning, which includes the specific program
contents, based on the practical application of theoretical knowledge in the use of analysis, diagnosis and
synthesis instruments.
Skills to a methodology process for criteria elaboration for intervention in rehabilitation to complement the
performance of supported architecture in history, in arts and sciences.
To provide students with tools that enable them to the field of rehabilitation and sustainability, to an
integrated preventive approach to the use of specific technologies for the coordination and
multidisciplinary teamwork.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
A reabilitação como matéria pública para a construção da urbanidade e da cidadania. Conceito de
património, de identidade e de monumento. Teorias do restauro. Princípios de intervenção no património
arquitectónico e urbano. Lei do Património Cultural.
Técnicas de reabilitação: 1 – Materiais e caracterização espacial. O caso do Palácio do Freixo. O caso do
restauro da Azulejaria do Mosteiro de Tibães. 2- Metodologia. Análise do sistema e método diagnóstico
prévio ao projecto. Caso do Castelo de Portalegre. Caso da Pousada e Mosteiro da Flor da Rosa, Crato. 3Reabilitação urbana e as soluções de expansão modernas. O caso de Barcelona e o plano de Ilfonso
Cerdá. O património reabilitado das cidades portuguesas.
Critérios e técnicas de reabilitação: 1 - Pedras naturais. 2 - Taipas e adobes. 3 - Aviamentos. Cal, gesso e
estuques. 4 - Revestimentos. Matérias primas, argamassas e técnicas de aplicação 5 - Madeiras.
Características, prevenção, protecção e tipos. 6 - Paisagem natural.
6.2.1.4. Syllabus:
The rehabilitation as a public subject for the construction of urbanity and citizenship. Concept of heritage,
identity and monument. Theories of restoration. Principles of intervention in urban and architectural
heritage. Cultural Heritage Act.
Rehabilitation techniques: 1 - Materials and spatial characterization. The case of Freixo Palace. The
restoration case of glazed tiles of Tibães Monastery. 2 - Methodology. System analysis and diagnosis
method prior to the project. Case of Portalegre Castle. Case of country-house hotel and Flor da Rosa
Monastery, Crato. 3 - Urban rehabilitation and expansion of modern solutions. The case of Barcelona and
the plan Ilfonso Cerdá. The restored heritage of Portuguese cities.
Criteria and rehabilitation techniques: 1 - Natural stones. 2 - Partition and adobes. 3 - Trimmings. Lime,
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plaster and stucco. 4 - Coatings. Raw materials, mortars and application techniques 5 - Woods.
Characteristics, prevention, protection and types. 6 - Natural landscape.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A matéria será apresentada sequencialmente, privilegiando a exposição teórica pelos meios audiovisuais,
com aplicação prática contínua, através da análise de casos de estudo.Os alunos realizarão dois
exercícios de aplicação prática. O 1º exercício tem como objectivo estudar um caso concluído em obra,
percorrendo a metodologia e os critérios subjacentes ao projecto de reabilitação ao nível do
desenvolvimento espacial, características e técnicas de execução. O 2º exercício de aplicação de
conhecimentos deverá ser realizado sobre um caso de estudo problemático não intervencionado,
apresentando um projecto de intervenção fundamentado.
A avaliação será o resultado ponderado encontrado com base em dois trabalhos de aplicação prática, um
exercício escrito de demonstração de conhecimentos e competências e pela demonstração de
capacidades para o uso metodológico de instrumentos adequados ao estudo do problema, da oralidade,
espírito critico e participativo e assiduidade.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The matter will be presented sequentially, with the emphasis on theoretical exposition by audiovisual
media, with continuous practical application through the analyses of cases of study. The students will take
two exercises of practical application. The 1st exercise aims to study a case concluded in the work,
covering the methodology and criteria underlying the rehabilitation project at the level of spatial
development, characteristics and execution techniques. The 2nd exercise of knowledge application should
be made on a study case problem without intervention, presenting a reasoned intervention project.

The evaluation will be the weighted result found based on two works of practical application, a written
exercise to demonstrate knowledge and skills and demonstration of capabilities to the methodological use
of appropriate tools to study the problem of orality, critical spirit, participatory and attendance.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As características da UC, assente no trabalho prático desenvolvido pelo aluno obrigam ao
acompanhamento contínuo do docente, que passa pela crítica do trabalho desenvolvido, pelo incentivo à
prática de investigação aplicada ao exercício e pela implementação da discussão colectiva dos problemas
levantados por cada trabalho. O enquadramento teórico é ministrado pelo docente através do recurso a
técnicas expositivas, meios audiovisuais, textos etc. e articula-se directamente com os temas e os
exercícios em curso.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The characteristics of the discipline, based on a practical work developed by the student, requires a
continuous monitoring of the teacher, which involves the criticism of the work developed, by encouraging
the practice of applied research and implementing the collective debate of issues raised by each work. The
theoretical framework is provided by the teacher through the use of expository techniques, audiovisual
means, texts etc. and is articulated directly with the ongoing issues and exercises.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Appleton, João; “Reabilitação dos Edifícios Antigos – Patologias e Tecnologias de Intervenção”, Edições
Orion, 2003
Choay, Francoise; “A Alegoria do Património”, Edições 70, Colecção Arte & Comunicação, 2010
(reimpressão)
Cóias, Victor; “Reabilitação Estrutural dos Edifícios Antigos”, Argumentum/Geocorpa, Lisboa, 2007
Pereira, Vasco; Martins, João Guerra; “Materiais e Técnicas de Construção”, 1ªed., 2005
Riegl, Alois; “O Culto Moderno dos Monumentos”, Colecção La Balsa de la Medusa, 1ªedição, Madrid, 1987
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Anexo IX - Análise de Patologias não Estruturais
6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise de Patologias não Estruturais
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Rui Bianchi
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Habilitar o aluno para um raciocínio metodológico integrado, que inclua os conteúdos específicos do
programa, apoiado na aplicação prática dos conhecimentos teóricos, na utilização dos instrumentos de
análise, diagnóstico e síntese.
Aquisição de competências para o reconhecimento, prevenção e tratamento, nas áreas cientificas que
estudam as patologias de fachadas, pavimentos e coberturas, incidindo sobre as tecnologias não
estruturais de construção.
Dotar o aluno de instrumentos que o habilitem para o domínio da reabilitação e sustentabilidade, para uma
atitude preventiva integrada, para o uso de tecnologias específicas, para a coordenação e trabalho em
equipa multidisciplinar.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Enable the student to an integrated methodological reasoning, which includes the specific content of the
program, based on the practical application of theoretical knowledge in the use of instruments of analysis,
diagnosis and synthesis.
Acquisition of skills for the recognition, prevention and treatment in the scientific areas that study the
pathologies of facades, floors and roofs, focusing on non-structural building technologies.
To provide students with tools that enable them to the field of rehabilitation and sustainability, an
integrated preventive approach, to the use of specific technologies, for the coordination and
multidisciplinary teamwork.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Acção dos agentes exteriores sobre os elementos construtivos não estruturais. Reconhecimento do
sistema, mecânica do todo ou em partes constituintes. Características dos elementos não estruturais.
Noção de patologia, lesão e de método diagnóstico. Patologia de fachadas, coberturas e pavimentos.
Patologias das madeiras. Patologia das alvenarias, revestimentos e pinturas. Humidades, fissuras,
desprendimentos, deslizamentos, erosão, agentes biológicos e agentes químicos.
Humidade na construção. Humidade por capilaridade, condensação, infiltração. Reconhecimento e causas.
Acções preventivas e terapêuticas. Ventilação natural dos edifícios. Casos de estudo.
6.2.1.4. Syllabus:
Action of external agents on non-structural building elements. Recognition of the system, the whole
mechanics or its parts. Characteristics of non-structural elements.
Concept of disease, injury and diagnostic method. Pathology of facades, roofs and floors. Pathologies of
the woods. Pathology of the masonry, coatings and paints. Moisture, cracks, ruptures, landslides, erosion,
biological agents and chemical agents.
Humidity in the building. Capillary moisture, condensation, infiltration. Recognition and causes. Preventive
and therapeutic actions. Natural ventilation of buildings. Case studies.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A matéria será apresentada sequencialmente, privilegiando a exposição teórica pelos meios audiovisuais,
com aplicação prática contínua, através da análise de casos de estudo. Os alunos realizarão dois
exercícios de aplicação prática. O 1º exercício tem como objectivo estudar um caso concluído em obra,
percorrendo a metodologia e os processos de análise de patologias e de aplicação prática. O 2º exercício
de aplicação de conhecimentos deverá ser realizado sobre um caso de estudo problemático não
intervencionado, apresentando um estudo de diagnóstico e um projecto de intervenção.
A avaliação será o resultado ponderado encontrado com base em dois trabalhos de aplicação prática, um
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exercício escrito de demonstração de conhecimentos e competências e pela demonstração de
capacidades para o uso metodológico de instrumentos adequados ao estudo do problema, da oralidade,
espírito critico e participativo e assiduidade.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The matter will be presented sequentially, with the emphasis on theoretical exposition by the audiovisual
media, applying continuous practice, through analysis of case studies. Students will perform two exercises
of practical application. The 1st exercise aims to study a case concluded in the work, covering the
methodology and procedures for pathologies analysis and practical application. The 2nd exercise of
knowledge application should be made on a problematic and without intervention case study, presenting a
diagnostic study and an intervention project.
The evaluation will be the weighted result found based on two papers of practical application, a written
exercise to demonstrate knowledge and skills and demonstration of capabilities to the methodological use
of appropriate tools to study the problem, of orality, critical and participatory spirit and attendance.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos e visitas de estudo.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts and study visits.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Barahona Rodrigues, Celia; “Revestimientos Continuos en la Arquitectura Tradicional Española”, MOPT,
Madrid, 1992
Cóias, Victor; “Reabilitação Estrutural dos Edifícios Antigos”, Argumentum/Geocorpa, Lisboa, 2007
Ferreira, Ana Luísa; “Causas e Classificações de Patologias em Paredes de Alvenaria de Pedra, in
Construlink Press nº17, Oeiras, 2003
Henriques, Fernando; “Acção da Humidade em Paredes, Formas de Manifestação, Critérios de
Quantificação e Análise de Soluções de Reparação”, Tese de Doutoramento, IST, Lisboa, 1992
Peixoto de Freitas, Vasco; “Transferências de Humidades em Paredes de Edifícios – Análise do fenómeno
de interface”, Tese de Doutoramento, FEUP; Porto, 1993 e “Permeabilidade ao Vapor de Materiais de
Construção – Condensações internas”, LFC – FEUP, Porto, 1998

Anexo IX - Coordenação e Gestão de Projecto
6.2.1.1. Unidade curricular:
Coordenação e Gestão de Projecto
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Miguel Pais Vieira
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O estudante deverá adquirir conhecimentos gerais sobre os sistemas e metodologias de coordenação e
gestão de projecto, desde o início do projecto (design) até à conclusão da obra.
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6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The student should acquire general knowledge about the systems and methodologies of coordination and
management of the project since the beginning of it (design) pending the completion of the work.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Qualidade e adequação de projecto. Sistemas de coordenação. Fases de projecto. Disciplinas de projecto.
Métodos e diagramas de planeamento. Custos e recursos de obra. Centros de investigação &
desenvolvimento.

6.2.1.4. Syllabus:
Quality and appropriateness of the project. Coordination systems. Project phases. Project disciplines.
Methods and diagrams of planning. Work costs and resources. Research & Development Centers.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição da matéria com recurso a apontamentos e bibliografia. Discussão de exemplos concretos.
Avaliação através da participação do aluno nas discussões organizadas nas aulas complementada com
um exercício prático realizado na aula. Recurso a exame final em prova escrita, sobre toda a matéria do
programa, no caso de insuficiência de elementos de avaliação.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Exposure of the program using notes and bibliography. Discussion of concrete examples.
Evaluation trough the student's participation in the debates held in classes supplemented by a practical
exercise conducted in the classroom. Use of a final exam in a written test, about all program matter, in case
of evaluation elements insufficiency .
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos e visitas de estudo.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts and study visits.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
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debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Oberlender, Garold. Project Management for Engineering and Construction. McGraw-Hill
Vieira, Miguel Pais. Racionalização do Processo de Desenho. Coordenação e Gestão de Projectos para
Edifícios de Habitação de Custo Controlado. Guimarães. Universidade do Minho, 2003

Anexo IX - Normativa, Gestão e Controlo Urbanístico
6.2.1.1. Unidade curricular:
Normativa, Gestão e Controlo Urbanístico
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Francisco Morais
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Iniciar o estudante nas várias vertentes normativas e aspectos jurídicos com que o arquitecto na sua
acção interage.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Start the student in various regulatory and legal aspects that the architect interacts in its action.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Introdução: o procedimento urbanístico; a estrutura do ordenamento jurídico; as fontes normativas; a
Administração Pública; o direito do urbanismo.
O controlo prévio de operações urbanísticas.
Normativa diversa: explanação genérica dos princípios, áreas de intervenção e interacções.
O sitema de gestão territorial.
O estabelecimento de regras urbanísticas e a sua transposição para os PMOT/loteamentos.
Os limites e enquadramento da normativa dos PMOT/loteamentos, na relação com o projecto de
arquitectura.
6.2.1.4. Syllabus:
Introduction: the Urban procedure, the structure of the legal planning, regulatory sources; public
administration, urban planning law.
The prior control of urban operations.
Diverse Normative: generic explanation of the principles, areas of intervention and interaction.
Territorial management system.
The establishment of urban planning rules and its implementation for the PMOT /allotments.
The PMOT normative/ allotments limits and framework in the relation to the architectural project.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica e debate sobre casos concretos de IGT/processos urbanísticos.
Avaliação contínua (assiduidade e participação na resolução de casos práticos) e periódica (frequência).
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
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Theoretical exposition and debate of concrete cases of IGT /urban processes.
Assessment continuous (attendance and participation in the resolution of practical cases) and periodic
(test).
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
AAVV, Regime jurídico da urbanização e edificação, Coimbra: Almedina, 2009
Correia, F., Manuel de direito do urbanismo, vol. I, Coimbra: Almedina, 2006
Correia, F., Direito do ordenamento do território e do urbanismo, Coimbra: Almedina, 2006

Anexo IX - Ordenamento da Paisagem e do Território
6.2.1.1. Unidade curricular:
Ordenamento da Paisagem e do Território
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Helda Mendes
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Apreender a terminologia, conceitos e princípios fundamentais no quadro do Ordenamento do Território.
Compreender o Ordenamento do Território enquanto Processo, focalizado nas suas diferentes
componentes:
objecto, contexto e instrumentos.
Interpretar e aplicar os diferentes instrumentos de Ordenamento do território, como também de legislação
directamente aplicável neste domínio.
Reconhecer a especificidade de cada local gerando respostas criativas que compatibilizem e potenciem a
qualidade de vida da população.
Adquirir entendimento das potencialidades de aproveitamento das características biofísicas no contexto
no
ordenamento do território enquanto oportunidade para o desenvolvimento a várias escalas de intervenção.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Grasp the terminology, concepts and principles in the Land Management context.
Understanding the territory planning while a process, focused in its various components: object, context
and instruments.
Interpret and apply different tools of territory planning as well as legislation directly applicable in this area.
Recognizing the specificity of each site generating creative responses that reconcile and maximizing the
quality of life.
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Gain understanding of the potentialities for biophysical characteristics use in the context of territory
planning as an opportunity for development at various scales of intervention.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Introdução ao Ordenamento do Território
1.1 – Conceito de Ordenamento do território e outros directamente relacionados
1.2- Variáveis Fundamentais em Ordenamento do Território
1.3.- Usos do solo: funções, tipologias e organização espacial
2. Análise e compreensão da Paisagem
2.1 – Conceito, Componentes e Morfologia da paisagem
2.2 – Tipologias de paisagem em Portugal e Perspectiva de evolução
2.3. -Delimitação de unidades de paisagem com vista ao ordenamento do território
3. Enquadramento legal da política de Ordenamento do Território
3.1 – Carta Europeia do Ordenamento do Território (Atenas), de Desenvolvimento Sustentável (Leipzig) e
da Paisagem
3.2 – Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e Urbanismo e Estratégia Nacional de
Conservação da
Natureza e da Biodiversidade
4. Instrumentos de Gestão Territorial em Portugal e respectivo Regime Jurídico
6.2.1.4. Syllabus:
1. Introduction to territory planning
1.1 - Concept of territory planning and other directly related
1.2 -Fundamental Variables in territory planning
1.3 – Soil uses: functions, types and spatial organization
2. Analysis and understanding of the Landscape
2.1 - Concept, Components and Landscape Morphology
2.2 - Types of landscape in Portugal and Perspective of Evolution
2.3. -Delimitation of landscape units with a view to territory planning
3. Legal framework of the policy of territory planning
3.1 - European Charter for territory planning (Athens), of Sustainable Development (Leipzig) and the
Landscape
3.2 - Law on territory planning Policy and Urban Planning and National Strategy for Nature and Biodiversity
Conservation
4. Instruments of Land Management in Portugal and its Legal Regime

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conteúdos programáticos serão apresentados recorrendo a estratégias de ensino/aprendizagem
diversificadas que
poderão passar por aulas expositivas, de análise documental, de comentários de material audiovisual,
entre outras,
visando e fomentando a discussão e a formação do espírito crítico e a construção de um conhecimento
organizado e
integrado. O método de ensino é orientado para que o aluno desenvolva capacidades para produzir,
desenvolver ou utilizar (individualmente e/ou de grupo) uma temática ou um método de aproximação à
realidade estudada, bem como,
capacidade de argumentação e raciocínio coerente na exposição dos temas estudados.
Avaliação Contínua, com base na resolução de exercícios práticos, como forma de investigação, trabalhos
de grupo e
individual ou teste final (abrangendo toda a matéria).
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6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The programmatic contents will be shown using teaching / learning diversified strategies which may pass
through lectures, documentary analysis, the comments of audiovisual material, among others, seeking and
encouraging debates and the formation of a critical spirit and the construction of an organized and
integrated knowledge. The teaching method is geared for the student to develop capabilities to produce,
develop or use (individually and/or in group) a theme or a method of approach to the studied reality, as well
as, argument and reasoning skill in the presentation of studied themes.
Continuous assessment, based on the resolution of practical exercises, as a form of research, group and
individual works or a final test (covering the entire program matter).
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
LOBO, M. et al., Normas Urbanísticas I, II, III e IV, Direcção Geral do Ordenamento do Território,
Universidade Técnica de Lisboa.
MAC HARG, I., 1969. Design with nature, Leonard Hill Books, London.
PARTIDÁRIO, M. R., 1999. Introdução ao Ordenamento do Território, Universidade Aberta.
RIBEIRO, ORLANDO, 1963. Portugal Mediterrâneo e o Atlântico, Livraria Sá Costa Editora, 2ª ed., Lisboa.
Legislação aplicável ao Ordenamento do Território.

Anexo IX - Desenvolvimento Urbano e Territorial
6.2.1.1. Unidade curricular:
Desenvolvimento Urbano e Territorial
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
José Patrício
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Compreensão de conceitos fundamentais no domínio do urbanismo e do ordenamento do território.
Aquisição de metodologias de investigação e diagnóstico do território.
Desenvolvimento de capacidades de integração e relacionamento de conhecimentos oriundos de áreas
especializadas.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Understanding of fundamental concepts in the field of urban and regional planning.
Acquisition of research methodologies and diagnosis of the territory.
Development of integration capabilities and relationship knowledge from specialized areas.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Dinâmicas de desenvolvimento e transformação dos usos dos solos; constrangimentos geográficos;
dinâmicas económico-sociais e transportes; condicionamentos do cadastro da propriedade.
A mobilidade e a acessibilidade; reflexos na organização do território; sutentabilidade das metrópoles
contemporâneas; o problema do ambiente construído.
Planeamento urbanístico; teorias funcionalistas e historicistas; legislação urbanística; planeamento
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estratégico e planeamento territorial;
Metodologias de informação e de gestão do território; sitemas de informação geográfica.
6.2.1.4. Syllabus:
Dynamics of development and transformation of land uses; geographical constraints, economic and social
dynamics and transports, conditioning the registration of property.
The mobility and accessibility; reflexes in regional development; sustainability of modern metropolis; the
problem of built environment.
Urban planning; functionalist theories and historical, urban legislation, strategic planning and regional
planning;
Information methodologies and territory management; geographic information systems.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição dos conteúdos e debate.
Aulas práticas de orientação do desenvolvimento do trabalho de análise e diagnóstico de uma
determinada área urbana.
Avaliação assente no trabalho prático e na participação nas aulas.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures with contents exposition and discussion.
Practical lessons for guiding the work development of analysis and diagnosis of a given urban area.
Assessment based on practical work and classes participation.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As características da UC, assente no trabalho prático desenvolvido pelo aluno obrigam ao
acompanhamento contínuo do docente, que passa pela crítica do trabalho desenvolvido, pelo incentivo à
prática de investigação aplicada ao exercício e pela implementação da discussão colectiva dos problemas
levantados por cada trabalho. O enquadramento teórico é ministrado pelo docente através do recurso a
técnicas expositivas, meios audiovisuais, textos etc. e articula-se directamente com os temas e os
exercícios em curso.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The characteristics of the discipline, based on a practical work developed by the student, requires a
continuous monitoring of the teacher, which involves the criticism of the work developed, by encouraging
the practice of applied research and implementing the collective debate of issues raised by each work. The
theoretical framework is provided by the teacher through the use of expository techniques, audiovisual
means, texts etc. and is articulated directly with the ongoing issues and exercises.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Lynch, K., A boa forma da cidade
Benevolo, L., Diseño de la ciudad, vol 1 a 5

Anexo IX - Vias e Infra-estruturas Urbanas
6.2.1.1. Unidade curricular:
Vias e Infra-estruturas Urbanas
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6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
José Patrício
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Aquisição de conceitos fundamentais no domínio da mobilidade e acessibilidade, da rede viária urbana, da
circulação e dos transportes.
Aquisição de competências técnicas necessárias ao planeamento, projecto e desenho da rede viária
urbana.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Acquisition of basic concepts in the field of mobility and accessibility, the urban road network, traffic and
transport.
Acquisition of technical skills required for planning, project design and the urban road network.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
O papel dos transportes na construção das cidades; estrutura viária e forma urbana; transportes e
intensidade de uso do solo; teorias funcionalistas e teorias organicistas.
Mobilidade e acessibilidade; sustentabilidade das metrópoles contemporâneas; o problema do ambiente
construído.
Critérios de desenho da rede viária; especialização e hierarquia da rede; problemas de circulação e
estacionamento; gestão do tráfego; segurança; sinalização.
Planeamento de transportes; integração dos modos de transporte.
Metodologias de informação e gestão da via pública: cadastro da rede viária urbana.
6.2.1.4. Syllabus:
The role of transport in cities construction; road infrastructure and urban form; transports and land use
intensity; functionalist theories and organicists theories.
Mobility and accessibility; sustainability of the contemporary metropolis; the problem of the built
environment.
Criteria for design of road network; expertise and the network hierarchy, traffic and parking problems;
traffic management; security; signaling.
Transport planning; transport modes integration.
Methodologies for information and management of public road: the urban road network register.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas, com exposição dos conteúdos e debates sobre os mesmos.
Aulas práticas, orientando o desenvolvimento de um trabalho de análise e diagnóstico de uma
determinada área urbana.
Avaliação assente em trabalho prático e na participação nas aulas.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, with description of contents and debates about them.
Practical lessons, guiding the development of a work analysis and diagnosis of a given urban area.
Assessment based on practical work and classroom participation.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As características da UC, assente no trabalho prático desenvolvido pelo aluno obrigam ao
acompanhamento contínuo do docente, que passa pela crítica do trabalho desenvolvido, pelo incentivo à
prática de investigação aplicada ao exercício e pela implementação da discussão colectiva dos problemas
levantados por cada trabalho. O enquadramento teórico é ministrado pelo docente através do recurso a
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técnicas expositivas, meios audiovisuais, textos etc. e articula-se directamente com os temas e os
exercícios em curso.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The characteristics of the discipline, based on a practical work developed by the student, requires a
continuous monitoring of the teacher, which involves the criticism of the work developed, by encouraging
the practice of applied research and implementing the collective debate of issues raised by each work. The
theoretical framework is provided by the teacher through the use of expository techniques, audiovisual
means, texts etc. and is articulated directly with the ongoing issues and exercises.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Lynch, K., A boa forma da cidade
Bortoli, M., Il traffico nei centri storici

Anexo IX - Artes Plásticas e Arquitectura
6.2.1.1. Unidade curricular:
Artes Plásticas e Arquitectura
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Helena Maia
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
1. Conhecer as convergências e divergências no enquadramento da arquitectura e das artes
2. Explorar os argumentos teóricos de arquitectura nas artes plásticas.
3. Identificar formas de relação entre Artes Plásticas e a cidade
4. Compreender as potencialidades cenográficas da arquitectura e da respectiva exploração plástica
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
1. Meet the convergences and divergences in the framework of the architecture and the arts.
2. Explore the theoretical arguments of architecture in the fine arts.
3. Identify forms of relationship between fine arts and the city.
4. Understanding the architecture stage setting potential and its plastic exploitation.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Integração das Artes na arquitectura
2. Arte e Paisagem Urbana
3. Arquitectura e escultura
4. Arquitectura e espaço cénico
6.2.1.4. Syllabus:
1. Integration of the Arts in architecture
2. Art and Urban Landscape
3. Architecture and sculpture
4. Architecture and stage space
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
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6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A abordagem dos conteúdos programáticos far-se-á através da apresentação e problematização das
diferentes situações, correntes e perspectivas tendo como suporte material escrito e audiovisual.
A componente teórica contará com o contributo de especialistas convidados.
A avaliação poderá ser contínua ou final. A avaliação contínua assenta na discussão colectiva de textos e
temas tratados e na elaboração de um trabalho seguido da respectiva apresentação e discussão. A
presença e participação nas horas de contacto são objecto de avaliação.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The approach of the programmatic contents will be made through the presentation and questioning of
different situations, currents and prospects having as its support written and audiovisual material.
The theoretical component will include input from expert guests.
The assessment may be continuous or final. Continuous assessment is based on collective discussion of
texts and treated topics and in the preparation of a work followed by its presentation and discussion. The
presence and participation in the contact hours are assessed.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
ALMEIDA, Pedro Vieira de – “Argumentos de Arquitectura na Pintura – O Olhar” in Carlos Melo Ferreira e
Pedro Vieira de Almeida, Cruzamentos. Porto: CEAA, col. Edições Caseiras/12, 2007
FOSTER, Hal et alli – Art Since 1900. Modernism. Antimodernism. Postmodernism. London: Thames &
Hudson, 2004.
MADERUELO, Javier – El espacio raptado: interferencias entre arquitectura y escultura. Madrid:
Mondadori,
1990.
MADERUELO, Javier – La idea del Espacio/ The Idea Of Space: En La Arquitectura Y El Arte
Contemporaneo
1960-1989. Madrid: Akal, 2008.
MARCHAN FIZ, Simón – Contaminaciones Figurativas. Madrid: Alianza Editorial, 1986

Anexo IX - Estudos Portugueses
6.2.1.1. Unidade curricular:
Estudos Portugueses
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Miguel Pais Vieira
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O estudante deverá adquirir conhecimentos gerais sobre as grandes operações de construção de
alojamentos em Portugal. As implicações das decisões políticas, os modelos concretizados em desenho e
a apropriação feita pelas populações.
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6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The student should acquire a general understanding of the major housing construction in Portugal. The
implications of policy decisions, the models implemented in design and the appropriation made by people.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
A Questão do Alojamento. Desenho urbano, projecto de edifícios habitacionais e construção de
alojamento. As colónias operárias de iniciativa industrial do fim do século XIX; as operações da primeira
república; a política habitacional do estado novo; os bairros de Alvalade, Olivais e Chelas em Lisboa; o
plano de melhoramentos no Porto; o SAAL; as cooperativas; o programa especial de realojamento.

6.2.1.4. Syllabus:
The Accommodation Question. Urban design, design of residential buildings and residential housing
construction. Colonies of industrial workers of the industrial initiative of nineteenth century; the operations
of the first republic; the state's new housing policy, the quarters of Alvalade, Olivais and Chelas in Lisbon;
groves, action plan and improvements in Oporto city, the SAAL; the cooperatives, the special program of
resettlement.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição da matéria com recurso a apontamentos e bibliografia. Organização e tratamento das recolhas
de informação gráfica sobre os bairros feita ao longo do semestre pelos estudantes.
Avaliação através da participação do aluno nas discussões organizadas nas aulas complementada com
um trabalho prático de recolha de informação gráfica, escrita e fotográfica sobre bairros individualizados.
Recurso a exame final em prova escrita, sobre toda a matéria do programa, no caso de insuficiência de
elementos de avaliação.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Exposition of matter using notes and bibliography. Organization and management of the graphic
information collections about the neighborhoods made throughout the semester by students.
Assessment by the student's participation in the discussions held in classes complemented with a
practical work of graphic information collection, writing and photography on individual neighborhoods.
Use of a written exam, on all matter program, in case of insufficiency of evaluation evidence.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
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The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Bandeirinha, José António. O Processo SAAL e a arquitectura no 25 de Abril. Coimbra. Imprensa da
Universidade, 2007
Costa, João Pedro. Bairro de Alvalade. Um paradigma no urbanismo português. Lisboa. Horizonte, 2006
Gonçalves, Fernando. Urbanizar e construir para quem? A propósito do plano de Chelas. Porto.
Afrontamento, 1972
Nunes, João Pedro Silva. À escala humana. Planeamento e arquitectura de habitação em Olivais Sul.
Lisboa. CML, 2007
Sindicato Nacional dos Arquitectos. 1º Congresso Nacional de Arquitectura. Relatório da Comissão
Executiva. Lisboa, 1948

Anexo IX - Reabilitação de Sítios
6.2.1.1. Unidade curricular:
Reabilitação de Sítios
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Joaquim Flores
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Aquisição de conhecimentos sobre temáticas relativas ao estudo do fenómeno da reabilitação à escala do
urbano e dos sítios. Entendimento dos principais conceitos, dinâmicas e problemáticas no processo de
reabilitação. Compreensão dos diversos níveis que a reabilitação de sítios pode abranger e qual o seu
papel na prática arquitectónica contemporânea. Entendimento das relações metodológico-analíticas entre
disciplinas e escalas das reabilitação ou directamente relacionadas com esta prática, que conduzem ao
projecto e quais as respectivas necessidades projectuais, através do desenvolvimento de trabalhos de
investigação.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Knowledge acquisition on issues concerning the study of sites rehabilitation phenomenon at several
scales. To acquire the key concepts and operational guidelines in the rehabilitation process. To
understand the different levels which sites rehabilitation can cover and its role in contemporary
architectural practice. To understand the methodological and analytical relationship between disciplines
and scales of rehabilitation or related to its practice, which lead to the project, through research
assignments.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Conceitos, modelos, problemáticas e interpretações da reabilitação na prática projectual contemporânea.
Das definições ao diagnóstico: Os conceitos (reabilitação; sítios; património); As modalidades e modelos
de intervenção (Reabilitação urbana; Reabilitação de centros históricos; Reabilitação de zonas
contaminadas; Reabilitação de sítios protegidos; Reabilitação de sítios arqueológicos; Reabilitação de
pedreiras; Reabilitação da paisagem; Reabilitação de «brownfields»; Reabilitação de «não-lugares»);
Estratégias, abordagens e metodologias analíticas (abordagem ao sítios; metodologias de análise;
metodologias de projecto).
6.2.1.4. Syllabus:
Concepts, models, issues and concepts of rehabilitation in contemporary project practice. From definitions
to diagnosis: Concepts (rehabilitation; sites, heritage); Practices and intervention models (Urban renewal,
Historic centers rehabilitation, Contaminated sites Rehabilitation; Conservation areas rehabilitation,
Archaeological sites rehabilitation; Quarries rehabilitation; Landscape rehabilitation; 'Brownfields'
rehabilitation; 'Non-places' rehabilitation); Strategies, approaches and analytical methodologies (approach
to sites; analysis methodologies, design methodologies).
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6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica: exposição dos conteúdos previstos no programa da disciplina, com o eventual auxilio
de instrumentos multimédia, indicação de bibliografia específica e realização de sessões de
esclarecimento e debate sobre assuntos relacionados com as aulas leccionadas ou a leccionar.
Acompanhamento teórico-prático: orientações para o desenvolvimento de um trabalho de investigação,
em torno das áreas temáticas leccionadas pelo docente da disciplina. O trabalho será entregue em dossier
e deverá incluir uma reflexão teórica sobre a temática conceptual desenvolvida nas aulas teóricas,
complementada com um caso específico investigado. O trabalho será apresentado pelos discentes na
disciplina de modo a motivar o debate teórico.
A avaliação é realizada com base nas seguintes componentes: Avaliação do trabalho de investigação
(50%); Teste final de avaliação da disciplina (50%). É necessária a classificação mínima de 10 valores em
qualquer uma das componentes de avaliação.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Theory: exposure of the content provided in the program of the discipline, with multimedia tools support,
indicating specific references and conducting briefings and discussions on the thematic taught.
Monitoring: theoretical and practical guidelines support for the development of the research work,
concerning the themes taught in the discipline. The work will be delivered on dossier and should include a
theoretical reflection about a conceptual theme developed in lectures, supplemented with a specific case
selected. The work will be presented by students in the class in order to motivate the theoretical debate.
The evaluation of the discipline is based on the following components: Evaluation of the research work
(50%); Final test (50%). It is mandatory a minimum grade of 10 in any of the above components.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
CHOAY, F., (2000) A alegoria do património, Edições 70, Lisboa.
COUCEIRO, J. (coord.), (1998) Urbanidade e Património, IGAPHE, Lisboa.
MOSTAFAVI, M., DOHERTY G. (Ed.) (2010) Ecological Urbanism, Harvard University Graduate School of
Design/Lars Müller Publishers, Cambridge, MA.
PEREIRA, Luz Valente, (1987) Reabilitar o Urbano ou Como Restituir a Cidade à Estima Pública, ITC 16,
LNEC, Lisboa.
PEREIRA, Luz Valente, (1991) Metodologia de Planeamento da Reabilitação de Áreas Urbanas, LNEC,
Lisboa.
PEREIRA, Luz Valente, (1995) Comunicação e Discussão Públicas no Planeamento da Reabilitação de
Áreas Públicas, LNEC, Lisboa.
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Anexo IX - Trabalho de Projecto
6.2.1.1. Unidade curricular:
Trabalho de Projecto
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
M. Pessanha, A. Teixeira, J. Santos, Jorge Patrício, José Patrício, F. Fernandes, J. Carreira
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Compreensão dos conceitos fundamentais e capacidade para contextualizar e desenvolver projectos nos
diferentes domínios da Arquitectura, Reabilitação e do Urbanismo.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Understanding of fundamental concepts and ability to contextualize and develop projects in different fields
of Architecture, Rehabilitation and Urbanism.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Desenvolvimento de um projecto, dentro de um dos domínios acima referidos, a partir dos objectivos,
localização e elementos programáticos fornecidos por cada um dos docentes/orientadores.
Este trabalho deverá reflectir os conhecimentos teóricos, a capacidade de síntese e a integração dos
conteúdos versados ao longo do percurso formativo do aluno.

6.2.1.4. Syllabus:
Development of a project, within one of the above fields, from the goals, location and program elements
provided by each of the teachers/supervisors.
This work should reflect the theoretical knowledge, the capacity for synthesis and integration of content
versed along the formative path of the student.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Um tema é apresentado por um docente/orientador à volta do qual se agrupa um determinado conjunto de
alunos.
O projecto é desenvolvido individualmente, por cada um dos alunos, a partir dos conteúdos atrás
referidos, havendo uma sucessão de encontros de grupo para abordagem das questões transversais a
todos os trabalhos e aprofundamento teórico do tema e de orientações tutoriais individualizadas.
A avaliação é, numa primeira fase, contínua e da responsabilidade do orientador cujo parecer avalizará a
apresentação, do Trabalho de Projecto a um exame final sob a forma de Prova Pública.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
A theme is presented by a teacher/supervisor around which is cluster a set of students.
The project is developed individually by each student, from the contents mentioned above, with a series of
group meetings to address transverse issues to all the works and the theme theoretical deepening and
individualized tutorials.
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The assessment is, in a first step, continuous and responsibility of the supervisor whose opinion will
endorse the Design Thesis presentation in a final exam in the form of public trial.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As características da UC, assente no trabalho prático desenvolvido pelo aluno obrigam ao
acompanhamento contínuo do docente, que passa pela crítica do trabalho desenvolvido, pelo incentivo à
prática de investigação aplicada ao exercício e pela implementação da discussão colectiva dos problemas
levantados por cada trabalho. O enquadramento teórico é ministrado pelo docente através do recurso a
técnicas expositivas, meios audiovisuais, textos etc. e articula-se directamente com os temas e os
exercícios em curso.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The characteristics of the discipline, based on a practical work developed by the student, requires a
continuous monitoring of the teacher, which involves the criticism of the work developed, by encouraging
the practice of applied research and implementing the collective debate of issues raised by each work. The
theoretical framework is provided by the teacher through the use of expository techniques, audiovisual
means, texts etc. and is articulated directly with the ongoing issues and exercises.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
A bibliografia específica e genérica é fornecida caso a caso pelo orientador, para cada trabalho e em
função de cada um dos domínios em causa.
The generic and specific bibliography is provided case by case by the supervisor for each work and
according to each concerned domains.

Anexo IX - Seminário Metodológico
6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário Metodológico
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Helena Maia
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
1. Explorar e reflectir sobre os métodos associados ao desenvolvimento de investigação em arquitectura,
tanto no que se refere à investigação de carácter científico como de suporte à prática arquitectónica.
2. Conhecer as normas fundamentais para a elaboração de trabalhos de investigação
3. Reflectir sobre a relação entre criação artística e investigação em arquitectura
4. Identificar um tema e estruturar um projecto de investigação fundamentado numa prática experimental.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
1. Explore and reflect on the methods associated with the development of research in architecture, both in
terms of scientific research as supporting the architectural practice.
2. Knowing the basic rules for the preparation of research works.
3. Reflecting on the relationship between artistic creation and research in architecture
4. Identify a theme and designing a research project based on experimental practice.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Lógica interna, métodos, instrumentos, normas e práticas correntes de investigação.
2. Investigação fundamental e investigação aplicada.
3. Elaboração de projectos de investigação, artigos científicos e teses.
4. Investigação e Criação em Arquitectura, Urbanismo e Reabilitação.
6.2.1.4. Syllabus:
1. Internal logic, methods, tools, standards and current practices of research.
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2. Fundamental research and applied research.
3. Elaboration of research projects, scientific papers and theses.
4. Research and Creation in Architecture, Urban Design and Rehabilitation.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A abordagem dos conteúdos programáticos far-se-á através da apresentação e problematização das
diferentes situações, correntes e perspectivas metodológicas tendo como suporte textos escritos e
material
audiovisual.
A componente teórica contará com o contributo de especialistas convidados.
A componente de orientação tutorial assentará na discussão e experimentação acompanhada dos
instrumentos metodológicos fornecidos.
A avaliação é contínua e assenta no conjunto dos seguintes elementos: presença e a participação dos
alunos nas horas de contacto, demonstração oral de conhecimentos e num exercício escrito.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The approach of the programmatic contents will be made through the presentation and questioning of
different situations, currents and methodological perspectives having as their support written texts and
audiovisual material.
The theoretical component will include input from expert guests.
The component of tutorial guidance will rely on debate and experimentation, together with the
methodological tools provided.
The assessment is continuous and based on all the following elements: atendance and participation of
students in contact hours, oral demonstration of knowledge and a written exercise.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A componente teórica é ministrada pelo docente através do recurso a técnicas expositivas, meios
audiovisuais, textos etc.
A realização de um trabalho prático permite a familiarização com as metodologias da área de estudo, bem
como o aprofundamento acompanhado do tema seleccionado.
A obrigatoriedade de resumir e oralizar os resultados do trabalho com vista à apresentação, bem como a
discussão colectiva dos trabalhos, textos e temas tratados, tem por vista desenvolver nos alunos a
capacidade de argumentação e pensamento crítico, face aos conteúdos que lhe são apresentados.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The theoretical component is provided by the teacher through the use of expository techniques,
audiovisual means, texts etc.
The realization of a practical work allows the familiarization with the study area methodologies, as well as
the deepening accompanied by the selected theme.
The obligatoriness to summarize and oralize the results of the work in a presentation as well as a collective
debate of the works, texts and topics treated, is seen to develop in students the capacity for critical
thinking and reasoning, given the content submitted.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
CEIA, Carlos – Normas para Apresentação de Trabalhos Científicos. Lisboa: Presença, 1995.
LUEY, Beth – Handbook for Academic Authors. 3ª ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
RETHINKING Architectural Historiography. Edited by Dana Arnold, Elvan Altan Ergut and Belgin Turan
Özkaya. London and New York: Routledge, 2006 (colectanea)
THE EDUCATION of the Architect. Historiography, Urbanism and the Growth of Architectural Knowledge.
Edited by Martha Pollak. Cambridge, Massachussetts / London, England: The MIT Press, 1997.
TURABIAN, Kate– A Manual for Writers of Term Papers, Thesis, and Dissertations. 5ª ed. Chicago:
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University
of Chicago Press, 1987.

Anexo IX - Seminário Temático I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário Temático I
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Franklin Pereira
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
As competências genéricas a obter na cadeira serão diferentes de ano para ano, mas terão algumas
características comuns:
As novas competências a adquirir nos seminários são complementares às competências adquiridas
durante o curso, abarcando temas com características de inovação tecnológica e construtiva, mostrando
caminhos evolutivos na área da construção, privilegiando também as que não foram desenvolvidos
suficientemente durante o curso.
Será também promovido o aprofundamento das competências nas áreas das tecnologias de construção
mais correntes, mas com aprofundamento e detalhe em termos de aplicação concreta ao projecto.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Generic skills to get in the discipline will be different from year to year, but have some common
characteristics:
The new skills acquired in Seminars are complementary to the skills acquired during the course, covering
subjects with characteristics of technological innovation and constructive, showing evolutionary paths in
the construction area, focusing also those who were not sufficiently developed during the course.
It will also promote the further development of skills in the most commonly areas of construction
technology, but with depth and detail in terms of practical implementation of project.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Este ano lectivo, a cadeira abordará, entre outros, os seguintes temas:
Sistemas activos, especialmente os dedicados à sustentabilidade na edificação
Sistemas inteligentes em espaços urbanizados e edifícios
6.2.1.4. Syllabus:
This academic year, the discipline will address, among others, the following topics:
Active systems, especially those dedicated to building sustainability
Intelligent systems in urbanized areas and buildings
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Cinco seminários de 3 horas, com exposição do tema e debate, abordando os temas propostos. Alguns
seminários terão participação de entidades convidadas;
Sessões de acompanhamento tutorial sobre os problemas de implementação do trabalho de Projecto,
particularmente em sistemas e métodos construtivos;
Parte do acompanhamento tutorial serve para apoiar a implementação das novas técnicas propostas nos
seminários no trabalho concreto do Projecto.
Avaliação contínua, de acordo com a participação nas aulas;
Avaliação da profundidade das competências adquiridas na sua implementação concreta no trabalho de
Projecto.
Admite-se ainda a avaliação baseada num trabalho teórico sobre algum dos temas propostos, se for de
interesse do aluno, por exemplo no caso de este não frequentar a cadeira de Projecto.
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6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Five seminars of 3 hours, with exposure of the subject and debate, addressing the topics proposed. Some
seminars will be attended by invited entities;
Sessions of tutorial guidance on the problems of the project work implementation, particularly in systems
and construction methods;
Part of the accompanying tutorial serves to support the implementation of new techniques proposed in the
seminars on the Project concrete work.
Continuous assessment, according to participation in class;
Evaluation of the depth of acquired skills in their concrete implementation in the work of Project.
It is also admitted an assessment based on theoretical work on some of the topics proposed, if the
student's interest, for example, in case he’s not attending the Project discipline.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As características da UC, assente no trabalho prático desenvolvido pelo aluno obrigam ao
acompanhamento contínuo do docente, que passa pela crítica do trabalho desenvolvido, pelo incentivo à
prática de investigação aplicada ao exercício e pela implementação da discussão colectiva dos problemas
levantados por cada trabalho. O enquadramento teórico é ministrado pelo docente através do recurso a
técnicas expositivas, meios audiovisuais, textos etc. e articula-se directamente com os temas e os
exercícios em curso.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The characteristics of the discipline, based on a practical work developed by the student, requires a
continuous monitoring of the teacher, which involves the criticism of the work developed, by encouraging
the practice of applied research and implementing the collective debate of issues raised by each work. The
theoretical framework is provided by the teacher through the use of expository techniques, audiovisual
means, texts etc. and is articulated directly with the ongoing issues and exercises.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
De acordo com as solicitações dos temas e dos alunos.

Anexo IX - Seminário Temático II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário Temático II
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Ilídio Ramos
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Desenvolver a disponibilidade para a crítica e a autocrítica das arquitecturas apresentadas no âmbito dos
trabalhos de
projecto em curso.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Develop willingness to critique and self-criticism of the architectures presented in the context of project
work in progress.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
teoria (história) da arquitectura
- como um trabalho de equipa multidisciplinar.
- nas suas múltiplas expressões e atmosferas
- nas novas construções, na reabilitação de construções, no espaço público e nas paisagens.
- como actividade ecologia
- e as infrestruturas
e prática do projecto:
a. recuperar/adaptar; b. uma igreja; c. uma escola básica e jardim de infância; d. requalificação
arquitectónica de âmbito
comercial; e. intervenção no espaço público-Piazza palazzo,Itália.
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6.2.1.4. Syllabus:
theory (history) of architecture
- as a multidisciplinary teamwork.
- in its multiple expressions and atmospheres
- in new constructions, buildings rehabilitation, public spaces and landscapes.
- as ecology activity
- and infrastructures and project practice:
a. recover / adjust; b. a church, c. a primary school and kindergarten; d. architectural requalification of
commercial context e. intervention in public space - Piazza Palazzo, Italy.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos desta UC foram seleccionados em função das características específicas da formação
requerida na área científica, sendo articulados com os objectivos e conteúdos das restantes UCs do ano e
da área em causa (coordenação horizontal e vertical).
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The contents of this discipline were selected according to the specific characteristics of the required
training in the scientific area, articulated with the goals and contents of the remaining disciplines of the
year and the area in question (horizontal and vertical coordination).
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica dos conteúdos, apresentação e discussão de casos de acordo com os temas em
desenvolvimento
nos trabalhos de projecto em curso,
Provocar momentos de reflexão conjuntos com o Seminário I
Programar na medida do possível a vinda à escola de especialistas em temáticas do interesse manifesto
dos alunos de modo a operacionalizar os trabalhos de projecto.
Avaliação contínua, complementada com breves textos escritos em conformidade com as matérias
leccionadas.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical exposition of contents, presentation and discussion of cases according to the themes in
progress developing in project work
Cause moments of reflection with Seminar I
Schedule, as far as possible, the coming to the school's of specialists in thematic of students interests in
order to operationalize the project works.
Continuous assessment, supplemented by short texts written in accordance with the subjects taught.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As características da UC, assente no trabalho prático desenvolvido pelo aluno obrigam ao
acompanhamento contínuo do docente, que passa pela crítica do trabalho desenvolvido, pelo incentivo à
prática de investigação aplicada ao exercício e pela implementação da discussão colectiva dos problemas
levantados por cada trabalho. O enquadramento teórico é ministrado pelo docente através do recurso a
técnicas expositivas, meios audiovisuais, textos etc. e articula-se directamente com os temas e os
exercícios em curso.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The characteristics of the discipline, based on a practical work developed by the student, requires a
continuous monitoring of the teacher, which involves the criticism of the work developed, by encouraging
the practice of applied research and implementing the collective debate of issues raised by each work. The
theoretical framework is provided by the teacher through the use of expository techniques, audiovisual
means, texts etc. and is articulated directly with the ongoing issues and exercises.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
De acordo com as solicitações dos temas e dos alunos.

Perguntas 6.2.2. a 6.2.3.
6.2.2. Procedimentos para assegurar a coordenação entre as unidades curriculares e os seus conteúdos.
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A Direcção de Curso e o Departamento de Arquitectura promovem antes do início do ano académico
reuniões conjuntas de coordenação para avaliar os resultados do ano académico anterior e verificar a
compatibilidade entre os conteúdos dos diferentes programas das áreas disciplinares. Esta actividade
denominada "observatório" constitui um momento de intercâmbio interno e de definição de estratégias
para a programação das Unidades Curriculares. Cada grupo de docente aferente à mesma Unidade
Curricular tem a oportunidade de contribuir na elaboração de conteúdos específicos complementares aos
objectivos gerais do Curso.
6.2.2. Procedures for ensuring the coordination between the curricular units and their contents.
The Course Direction and the Architecture Department promote, before the beginning of the academic
year, meetings to assess the results of the previous academic year and check the compatibility of contents
in the various programs of the disciplinary areas. This activity called "observatory" is a moment of internal
exchange and strategies for the scheduling of the courses. Each group of teachers belonging to the same
course have the opportunity to contribute to the elaboration specific content to the general objectives of
the course.
6.2.3. Acções de divulgação dos objectivos das unidades curriculares entre os docentes e os estudantes.
Os objectivos das Unidades Curriculares são divulgados em geral através de uma plataforma digital
interna em particular com a realização de aulas interdisciplinares complementadas com
conferências/debates. Os momentos de encontro interdisciplinar assentam em bases temáticas e
projectos específicos utilizados como exercícios analíticos de casos concretos. Os encontros são
alimentados com a participação de docentes e personalidades externas à ESAP para permitir uma visão
integrada e alargada das actividades académicas com a realidade social e económica.
6.2.3. Actions taken to communicate the objectives of each curricular unit to the academic staff and students.
The objectives of the courses are usually released through a digital platform built especially to carry out
interdisciplinary lessons supplemented with lectures / discussions. The interdisciplinary moments are
based in specific themes and projects used as analytical work in specific cases. The meetings are enriched
with the participation of teachers and figures from outside the ESAP to allow a wider and a diverse of the
academic activities with the social and economic reality.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem
6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos das unidades curriculares.
As metodologias de ensino são diversas e complementares. Uma das principais marcas do ciclo de
estudos prende-se com o facto de se entender o desenho como um dos principais instrumentos de
projecto. É por esta via que se consubstanciam as mais diversas fases do ensaio do projecto, desde o
reconhecimento e análise do território, até à expressão e procura do enquadramento conceptual para o
projecto a desenvolver, até à sua representação e comunicação. Complementarmente, ainda nas unidades
curriculares de cariz mais prático, promove-se o recurso à tridimensionalização (real - à escala; ou virtual)
através de modelos e maquetas que possibilitem o mais adequado entendimento da ideia de arquitectura
ou sistema construtivo. Metodologias de exposição são empregues de forma transversal a todas as
unidades curriculares, desde as mais teóricas até às mais práticas, recorrendo-se a apresentações críticas
oralmente e/ou com diversas ferramentas como "powerpoints", painéis, cartazes,etc.
6.3.1. Teaching methodologies and didactics adaptation to the objectives of the curricular units.
The teaching methods are different and complementary. One of the main brands of the course lies in the
understanding of drawing as one of the major instruments of project. It’s this way that embody the various
phases of the project, from the recognition and analysis of the territory, until the expression of the
conceptual guidelines of the developing project, its representation and communication. In addition, even in
courses of more practical nature, we promote the use of three-dimension (real - the scale, or virtual)
through models that enable the most appropriate understanding of the idea of architecture or building
system. Exhibition methodologies are used in all modules, from the most theoretical to the most practical,
making use of oral critical presentations with the use (or not) of various tools like powerpoints, billboards,
posters, etc..
6.3.2. Verificação de que a média do tempo de estudo necessário corresponde ao estimado em ECTS.
Os créditos atribuídos a cada unidade curricular justificam-se pelo número de horas de trabalho que o
aluno dedica a essa mesma unidade. A definição do respectivo de número de horas reflecte o tempo
considerado necessário à aquisição de competências que cada unidade curricular confere. O número
médio de trabalho do estudante, por semestre é de 798 horas, das quais, em média, 420 são de contacto,
valores que se encontram dentro dos limites impostos pelo Decreto-Lei n.º 42/2005, de 22 de Fevereiro. A
distribuição dos créditos pelas unidades curriculares foram considerados os resultados dos inquéritos
feitos a docentes e alunos do ciclo de estudos no sentido de averiguar o número de horas de trabalho do
discente em cada disciplina do ciclo de estudos em funcionamento. Pensa-se poder identificar uma clara
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atribuição de um volume de horas de trabalho às unidades curriculares ligadas ao desenho e à prática
projectual manifestamente superior à atribuída Às restantes unidades curriculares.
6.3.2. Verification that the average study time required is the estimated in ECTS.
The credits assigned to each module depend on the number of working hours the students devote to that
module. The definition of the respective number of hours reflects the time considered necessary for the
acquisition of skills in each module. The average number of student work per semester is 798 hours, of
which, on average, 420 are personal teaching support, values that are within the limits imposed by Decree
Law 42/2005 of 22 February. In the distribution of credits for the modules, it was considered the results of
surveys of teachers and students, in order to verify the number of working hours a student spends in each
discipline of the course. It’s possible to identify a higher assignment on the volume of working hours to
courses related to the design and design practice, when comparing to other modules.
6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos da
unidade curricular.
Cabe ao responsável da unidade curricular estruturar um programa, coordenado pela Direcção de Curso
(Mestrado Integrado) em colaboração com as Direcções de Departamento e das Secções Autónomas (e
aprovados em Conselho Científico depois de dados a conhecer à Direcção Académica), no qual não só
deve enunciar os respectivos conteúdos e sua bibliografia, como também terá que definir a periodicidade
dos momentos de avaliação e os tipos de exercícios a desenvolver no sentido de se atingirem os
objectivos da unidade curricular. É prática do ciclo de estudos que grande parte destes momentos de
avaliação sejam feitos em júris, de modo a que se confrontem e comparem os resultados obtidos pelos
diversos docentes nas mesmas unidades curriculares ou áreas científicas. Para isto, são importantes as
reuniões de coordenação promovidas pela Direcção do Curso (Mestardo Integrado) e/ou pelas Direcções
de Departamentos e Secções Autónomas.
6.3.3. Means to ensure that the students learning evaluation is adequate to the curricular unit's objectives.
Rests with the teacher responsible for the module, the elaboration of a curricular program for the course
(Integrated Master), coordinated by the Director of the Course in close collaboration with the Director of
Department or Autonomous Sections (and approved by the Scientific Board after being known by the
Academic Board), in which not only should be enounced contents and bibliography, but also articulate the
frequency of evaluation periods and types of exercises to develop, in order to achieve the objectives of the
course. It’s common that most of these evaluation moments are presentations made in front of a Jury so
that the different results obtained by different teachers of equal modules and scientific areas can be
compared and measured. To serve this purpose the coordination meetings, promoted by both, the Director
of the Course or the Director of Department or Autonomous Sections, are of the utmost importance.
6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
As metodologias de ensino desenvolvidas no ciclo de estudos que facilitam a participação dos estudantes
em actividades científicas concentram-se na forma de organização do processo, da escolha de temáticas
inovadoras, na delimitação do campo de investigação no tempo e no espaço, e na capacidade de análise e
síntese do resultado da pesquisa/investigação, a qual é conduzida para a preparação e concretização da
resposta (projectual ou teórica) aos diversos exercícios ensaiados nos mais distintos contextos e
enquadramentos. Para o efeito, estrutura-se o âmbito da pesquisa/investigação, determinam-se os
objectivos, elencam-se as fontes a consultar e respectivo estado da arte. O ciclo de estudos promove (por
exemplo em unidades curriculares como os Seminários Metodológicos e os Temáticos) a aquisição por
parte dos estudantes de metodologias muito operativas, as quais podem ser posteriormente canalizadas
para actividades científicas que ocorrem por exemplo no Centro de Estudos Arnaldo Araújo.
6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
The teaching methods, developed in the Study Cycle, that allows students to participate in scientific
activities, are concentrated on the organizational form of the process, on the choice of innovative themes,
on the limitation of time and space in the investigation field and in the analysis and synthesis of the result
ability, which will be important in the response (project-oriented or theoretical) to the various exercises
tested in widely different contexts and environments. To this purpose it’s structured the range of the
research, settled objectives, listed up references sources and the confirmed the state of the art. The Study
Cycles allows, through Methodological and Thematic Seminars, the acquisition by students of many
operational methodologies, which can be used in scientific activities of research that occurs, for example,
at the Center for Studies Arnaldo Araújo.

7. Resultados
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7.1. Resultados Académicos
7.1.1. Eficiência formativa.
7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency
2007/08

2008/09

2009/10

N.º diplomados / No. of graduates

64

138

63

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

0

30

45

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

7

30

14

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

1

35

8

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

56

43

16

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.
7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas e respectivas unidades curriculares.
Taxa média de sucesso escolar no ciclo de estudos: 88.38%
Taxa de sucesso na área científica de arquitectura: 88.34%
Taxa de sucesso na área científica de urbanismo: 89.81%
Taxa de sucesso na área científica de desenho e representação: 85.75%
Taxa de sucesso na área científica de construção: 82.96
Taxa de sucesso na área científica de teoria e crítica da arquitectura: 82.84%
Taxa de sucesso na área científica de história da arquitectura: 84.63
Taxa de sucesso na área científica de teoria e crítica da arte: 94.02%
Taxa de sucesso na área científica de ciências sociais: 88.64%
7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas and related curricular units.
School average success rate in the cycle study: 88.38%
Success rate in the scientific area of architecture: 88.34%
Success rate in the scientific area of Urbanism: 89.81%
Success rate in the scientific area of design and representation: 85.75%
Success rate in the scientific area of construction: 82.96%
Success rate in the scientific area of theory and criticism of architecture: 82.84%
Success rate in the scientific area of architecture history: 84.63%
Success rate in the scientific area of theory and criticism of art: 94.02%
Success rate in the scientific area of social sciences: 88.64%
7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de
acções de melhoria do mesmo.
O enquadramento das novas Unidades Curriculares nas diferentes áreas científicas, definidas a partir da
"adequação a Bolonha", e o agrupamento destas nos Departamentos criados pelos novos Estatutos da
ESAP, são instrumentos que permitirão , a partir dos elementos quantitativos obtidos, fazer um controlo
do insucesso/sucesso escolar e, eventualmente, detectar as suas causas e encontrar as soluções
adequadas e consequentes melhorias.
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
The framework of the new disciplines in the different scientific areas, defined from the "adaptation to
Bologna process”, and its regrouping in the Departments created by the new ESAP’s statutes, are
instruments that will allow, from the quantitative evidence obtained, to make a control of the school
failure/success and, eventually, detect its causes and find the proper solutions and consequent
improvements.

7.1.4. Empregabilidade.
7.1.4. Empregabilidade / Employability
%
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 cycle area

89

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

11
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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

78

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.
7.2.1. Centro(s) de Investigação na área do ciclo de estudos em que os docentes desenvolvem a sua
actividade.
7.2.1. Centro(s) de Investigação na área do ciclo de estudos em que os docentes desenvolvem a sua
actividade / Research Center(s) in the area of the study cycle in which the academic staff develops research
activities.
Centro de Investigação /
Research Centre

Classificação (FCT) /
Classification (FCT)

IES / Institution

Centro de Estudos Arnaldo Araújo
uID 4041

Bom

Escola Superior Artística
do Porto

Observações /
Observations

Pergunta 7.2.2. a 7.2.5
7.2.2. Número de publicações do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão
por pares, nos últimos 3 anos e na área do ciclo de estudos.
24
7.2.3. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico.
Como residente no Centro Histórico do Porto, a ESAP está inserida no cluster das indústrias culturais e
criativas na cidade do Porto e Norte de Portugal, contribuindo regularmente para a actividade cultural e
artística local, de que são exemplo a colaboração com a Sociedade de Reabilitação Urbana do Porto ou
com os serviços de Apoio à Infância e Juventude da CMP.
Por outro lado, os Encontros científicos organizados têm vindo a ser acreditados pela Ordem dos
Arquitectos, concedendo créditos para ingresso na profissão, ao mesmo tempo que contribuem para a
efectiva formação dos alunos que sistematicamente esgotam os lugares que lhes são disponibilizados e
contribuem para a actualização de conhecimentos e perspectivas dos profissionais da área.
Os workshops e exposições, realizados em colaboração com municípios de todo a país, como por ex.
Mértola e Baião, contribuem muitas vezes de forma efectiva para o desenvolvimento local.
7.2.3. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and
development.
Because it is placed in the Historic Centre of Porto, ESAP is included in the cluster of cultural and creative
industries of Porto and northern Portugal, with a regular contribution to the local cultural and artistic
activity, an example of that is the cooperation with the Sociedade de Reabilitação Urbana do Porto and with
the services of Apoio à Infância e Juventude of the City Hall.
On the other hand, the organized scientific meetings have been recognized by the Ordem dos Arquitectos,
granting credits for professional admission while contributing to the effective training of students, who
systematically deplete the available places, and contribute to the updating knowledge and perspectives of
professionals.
The workshops and exhibitions, conducted in collaboration with districts throughout the country, for
example Mértola and Baião, often contribute effectively to local development.

7.2.4. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais.
De entre a actividade desenvolvida destacam-se:
Actividades conjuntas do CEAA com outras unidades e projectos de I&D, como o grupo Atlas da
Casa/CEAU/FAUP, do Instituto de Urbanística /Universidade de Valladolid ou do projecto “Pro-Active
Theory. Changing Role of Architectural Theory at the Turn of the Millennia” (OTKA 72671) da Budapest
University of Technology and Economics.
Um projecto de I&D avaliado e financiado pela FCT/COMPETE na área de Arquitectura (2010/13).
Encontros científicos que contam com o apoio e colaboração por ex. da Ordem dos Arquitectos
Portugueses, da Fondation Le Corbusier (Paris), da Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
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Universidad de Valladolid / Asociación Cultural Domus Pucelae (Espanha) e Workhops no área da
arquitectura com a Bergan Arkitekt Skole (Noruega), a Royal Danish Academy of fine Arts de Copenhaga
(Dinamarca), École Nationale Supérieure de Architecture Montpellier (França) e a TUB – Tecnische
Universität Berlim (Alemanha).
7.2.4. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships.
Of all the undertaken activities we highlight:
Joint activities of CEAA with other units and projects of I&D, as the group Atlas House / CEAU / FAUP, the
Urbanistic Institute/University of Valladolid or the project "Pro-Active Theory. Changing Role of
Architectural Theory at the Turn of the Millennia "(OTKA 72671) from Budapest University of Technology
and Economics.
A I&D project in the Architecture area evaluated and financed by FCT / COMPETE (2010/13).
Scientific meetings that have the support and collaboration of the Ordem dos Arquitectos Portugueses, the
Fondation Le Corbusier (Paris), the Escuela Superior Technical Architecture de la Universidad de
Valladolid / Asociación Cultural Pucelae Domus (Spain) and in the field of architecture Workhops with
Bergan Arkitekt Skole (Norway), Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen (Denmark), Ecole
Nationale Superieure de Architecture Montpellier (France) and TUB - Tecnische Universität Berlin
(Germany)

7.2.5. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
As actividades da unidade e do projecto de investigação são objecto de avaliação por parte da FCT e são
acompanhadas por balanços regulares em que são ouvidos os investigadores e Comissão Externa de
Aconselhamento Científico do CEAA com vista a melhorar o desempenho e corrigir desvios na orientação
do trabalho.
A actividade desenvolvida no âmbito do MIA ou dos Departamentos/Secções Autónomas em que este se
encontra representado, é também objecto de avaliação quer no âmbito dos órgãos/estruturas que os
promovem – através de controle por parte dos Directores de curso/departamento e de balanços colectivos
em reuniões de coordenação - quer no âmbito dos órgãos da ESAP responsáveis por aprovar as
actividades.
A análise do número de inscrições nas actividades e a proveniência dos inscritos contribui também para a
aferição do grau de interesse despertado pelas actividades.
7.2.5. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
The activities of the unit and project of investigation are evaluated by the FCT and are accompanied by
regular assessments where are heard the investigators and the CEAA External Commission of Scientific
Advice, to improve THE performance and correct deviations in guiding the work
The activity developed under the Integrated Master in Architecture, or the Departments/Autonomous
Sections where it is represented is also assessed whether under the organs/academic structures that
promote – through the control of the Courses/Departmental Directors and a collective balance in
coordination meetings - either in ESAP academic structures responsible for approving activities
The analysis of the number of entries in the activities and sources of subscribers also contributes to the
measurement of the degree of interest aroused by the 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.
No âmbito da actividade didáctica e paralelamente, são desenvolvidas uma série de actividades de
carácter artístico e técnico relacionados com momentos dinamizadores do contexto social e local no qual
a ESAP se insere.
Exposições abertas ao público, recolha de documentos e divulgação de estudos realizados nos ambientes
urbanos com maior fragilidade são as principais actividades que a ESAP promove com serviços à
comunidade. Em termos de formação avançada o CEAA – Centro de Estudos Arnaldo Araújo e o CDC –
Centro da Documentação e da Construção procuram constantemente alimentar momentos de produção,
de investigação, intercâmbio aos níveis mais avançados da formação académica.
7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training.
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As part of teaching activities and in parallel, are developed various activities which are related to artistic
and technical moments of the dynamism associated to social context and location in which ESAP is
inserted.
Exhibition open to the public, collecting documents and publication of studies conducted in urban
environments with greater fragility are the main activity that promotes ESAP with community services.
In terms of advanced training the CEAA – Centro de Estudos Arnaldo Araújo and the CDC – Centro da
Documentação e da Construção are constantly looking for moments of production, research, exchange of
information to more advanced levels of academic training.
7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural,
desportiva e artística.
A ESAP enquanto Instituto superior de nível Universitário e de tipo Cooperativo, ao longo de 30 anos de
actividade participou na formação de milhares de arquitectos distribuídos em todo o território nacional.
Arquitectos que contribuíram na realização de obras de qualificação de território, no desenvolvimento de
uma cultura da transformação da paisagem próxima dos mais elevados padrões artísticos e técnicos em
todos os níveis institucionais a partir dos organismos camarários até aos institutos de investigação e
estudos mais qualificados do País.
7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and
artistic activities.
The ESAP as a Higher-education Institution, of a corporate character, has been training thousands of
architects all over the country, for the past 30 years. Architects that have been working in a sustainable
territorial development, transforming the Portuguese landscape, raising it to the highest technical and
artistic standards, from the City Hall bodies to the more qualified research institutes of the Country.
7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos
e o ensino ministrado.
A contínua procura de docentes e alunos da ESAP da parte da comunidade exterior para iniciativas e
actividades artísticas e científicas constituem os sinais mais evidentes das qualidades dos conteúdos
disciplinares e confirmam as capacidades de produção da mesma. Nomeadamente as capacidades de
desenvolvimento de ferramentas como o Desenho, a prática do Projecto e a capacidade de síntese são os
materiais didácticos e científicos que a ESAP divulga através de publicações, workshops, seminários,
visitas de estudo e intercâmbios cada vez mais alargados a regiões e países europeus e extra-europeus.
7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study cycle and the education
given to students.
The permanent request for ESAP teachers and students to participate in scientific and artistic activities
outside the school, by the community, is one of the strongest signs that attests to the quality of the course
content, and confirms the production capacities of the school. Particularly the development of disciplines
like Drawing, Project, and the ability for synthesis, these are the scientific and teaching materials ESAP
promotes through publications, workshops, seminars, study visits and exchanges increasingly extended
to regions and countries in Europe and outside Europe

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

7

Percentagem de alunos em programas internacionais / Percentage of students in international programs

8

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff

5

8. Análise SWOT do ciclo de estudos
8.1. Missão e Objectivos
8.1.1. Pontos fortes
- Os objectivos estão de acordo com a missão de uma Escola de ensino superior universitário, de alto
nível, orientada para a criação, transmissão e difusão da arte, da cultura, do saber e da ciência e
tecnologia, através do estudo, do ensino, da investigação e do desenvolvimento experimental;
- Eles estão claramente definidos e expressos no regulamento de funcionamento do MIA, de divulgação e
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acesso generalizado;
- São ainda claros em termos do perfil de formação dos alunos;
- O MIA resulta da adequação (a Bolonha) do C. S. A. da ESAP, 1º cursos reconhecido pela União Europeia
após a publicação da Directiva 85/384/CEE, transportando a responsabilidade e a experiência de 25 anos
de Ensino de reconhecida qualidade, mantendo a opção – herdada das Escolas de Belas Artes: formar
arquitectos em estrita convivência com outros cursos artísticos, constituindo-se como uma oferta
formativa inovadora e única no país, nomeadamente pela abertura de um turno com horário pós-laboral.
8.1.1. Strengths
- The objectives are consistent with the mission of a university school of higher education, high level,
oriented to the creation, transmission and dissemination of art, culture, knowledge and science and
technology through the study, teaching, research and experimental development;
- They are clearly defined and expressed in the operating rules of MIA, of general disclosure and access;
- They are clear in the students training profile;
- MIA is the result of the adequacy (Bologna) of C.S.A. of ESAP, 1º Course recognized by the EU after the
publication of European Directive 85/384/EEC, carrying the responsibility and the experience of 25 years of
recognized teaching quality, maintaining the option - inherited from the Schools of Fine Arts: educate
architects in strict harmony with other artistic courses, establishing itself as an innovative and unique
educational option in the country, including the opening round with an after-work schedule.
8.1.2. Pontos fracos
- O facto da adequação a Bolonha ter resultado de uma imposição legal, o tempo e o modo como foi
realizada e a sua recente implementação, não permitiu ainda uma reflexão suficientemente aprofundada
sobre as consequências das transformações operadas;
- Existem constrangimentos curriculares (nomeadamente na área do Urbanismo) que necessitam ser
reequacionados devido à condensação forçada do esquema curricular anterior de 6anos (5+1) para 5 anos
(Mestrado Integrado).
8.1.2. Weaknesses
- The fact that the adequacy to Bologna was a legal imposition and the time and manner has its
implementation was made, didn´t allow a sufficiently thorough reflection on the consequences of the
undertaken changes;
- There are some curricular constraints (particularly in the area of Urban Planning) that need to be
reworked due to the forced reduction of the previous 6 years (5+1) curriculum to 5 years (Integrated
Master)
8.1.3. Oportunidades
- A mudança do paradigma do âmbito da responsabilidade do arquitecto na sociedade;
- O facto de o MIA estar localizado no Centro Histórico do Porto (classificado pela UNESCO como
Património Mundial), é um garante da oportunidade para intervir no meio através da actividade académica
desenvolvida e de formar os seus alunos em contacto com uma realidade social e urbana fortemente
caracterizada e em transformação;
- Existência de um Centro de Estudos e de um Centro de Documentação em funcionamento na Unidade
Orgânica.
8.1.3. Opportunities
- The paradigm shift from the scope of responsibility of the architect in society;
- The fact that MIA is located in the Historic Centre of Porto (a UNESCO World Heritage), it ensures the
opportunity to intervene in the environment through academic activity and it allows the students
interaction with a social and urban reality strongly characterized and in continuous transformation.
- There is a Studies Centre and a Documentation Center operating in the Organic Unit.
8.1.4. Constrangimentos
- A diminuição da procura do curso em horário pós laboral na sequência das transformações sócio
profissionais na sociedade portuguesa;
- A proliferação indiscriminada de cursos de arquitectura, muitos deles ligados a instituições sem qualquer
tradição de formação na área da arquitectura acompanhada pelo aumento do número de vagas nas
escolas públicas;
- Número insuficiente de Unidades de Investigação vocacionadas para as áreas específicas da
arquitectura.
8.1.4. Threats
- The reduced demand for the after-work classes as a result of the social and professional changes in the
Portuguese society;
- The indiscriminate proliferation of courses in architecture, many of them linked to institutions with no
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traditions in the course, accompanied by an increased number of vacancies in public schools;
- Insufficient number of Research Units targeted for the specific areas of architecture.

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
8.2.1. Pontos fortes
- Existe uma estrutura académica estatutariamente consagrada permitindo que cada interveniente no ciclo
de estudos participe nos processos de decisão com consciência das suas competências e
responsabilidades;
- Existe uma Direcção de Curso, Departamentos e Secções Autónomas, organizados em função das
diferentes áreas científicas, cujas competências estão expressas nos Estatutos da ESAP e no regulamento
do MIA;
- São feitas reuniões de coordenação dos Docentes, com o objectivo de coordenar programas, trabalhos e
actividades;
- Os alunos estão organizados numa A E reconhecida estatutariamente estando representados nos Órgãos
Académicos (Conselho Pedagógico e Conselho Geral);
- A dimensão do curso e turmas garante a facilidade da comunicação e das relações interpessoais entre
professores e alunos;
- Foi nomeada e está em funcionamento uma Comissão para regulamentação e implementação do
processo de Auto-Avaliação, que se prevê estar a funcionar a partir do próximo ano lectivo.
8.2.1. Strengths
- There is an academic structure, statutory consecrated, allowing each intervener in the Study Cycles to
participate in the decision process with awareness of their own role and responsibilities
- There is a Course Direction, several Departments and Autonomous Sections organized according to the
scientific areas, whose skills are expressed in ESAP bylaws and in MIA regulations;
- Teachers coordination meetings are held in order to discuss and plan programs, jobs and activities;
- Students are organized in a recognized A E and are represented in the Academic Bodies such as
Educational Counsel and General Counsel;
- The size of the course and the classes ensures a better communication between teachers and students
because of the interpersonal relationships that are created.
- It was appointed and is operating a Commission for the regulation and implementation of self-assessment
process, expected to be operating next year.
8.2.2. Pontos fracos
- O facto do ciclo de estudos estar inserido numa estrutura académica com alguma complexidade e com
órgãos que nem sempre compreendem as necessidades específicas do curso, dificulta a operacionalidade
das respostas e a implementação imediata das mesmas;
- Não se encontra ainda implementado o processo de Auto-Avaliação.
8.2.2. Weaknesses
- Because the Study Cycles is placed in a complex academic structure with Bodies that sometimes don’t
understand the course specific needs, makes the operability of the responses and its immediate
implementation very difficult;
- It is not yet implemented the process of Self Assessment.
8.2.3. Oportunidades
- Existência de uma avaliação externa a partir da Ordem dos Arquitectos e dos organismos da União
Europeia responsáveis pela formação em arquitectura que validam a estrutura formativa e a qualidade do
ensino ministrado.
- Possibilidade de uma parceria com a Sociedade de Reabilitação Urbana Porto Vivo, com vista à
colaboração do Mestrado Integrado de Arquitectura na recuperação e reabilitação do Centro Histórico do
Porto
8.2.3. Opportunities
- The existence of an external evaluation made by, both, the Ordem dos Arquitectos and the EU agencies
responsible for the training in architecture that validates the structure and the quality of the ESAP
instruction.
- Possible partnership with the Sociedade de Reabilitação Urbana Porto Vivo, in view of a participation of
the Integrated Master in Architecture in the recovery and rehabilitation of the Historic Centre of Oporto
8.2.4. Constrangimentos
- Pouca disponibilidade para uma participação activa nos órgãos académicos.
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8.2.4. Threats
- Limited availability for an active participation in academic bodies.

8.3. Recursos materiais e parcerias
8.3.1. Pontos fortes
- Existem instalações adequadas à leccionação do ciclo de estudos, nomeadamente salas para
desenvolvimento de trabalhos em UC´s de carácter prático e teórico.
- A possibilidade de partilha das instalações e equipamentos com as outras áreas de ensino artístico
existentes na Escola (Cinema, Vídeo, Fotografia, Multimédia, Teatro, Artes Plásticas e Intermédia…),
permite aos alunos interdisciplinaridade e partilha ao desenvolverem trabalhos com recurso a outro tipo
de meios.
- Além daqueles, a ESAP dispõe de um auditório (110 lugares), uma biblioteca, um laboratório informático
e um centro de cópias para uso dos alunos do MIA;
- Existência de protocolos e parcerias com a UNESCO, Câmaras Municipais, Ordem dos Arquitectos,
AEEA, Porto Vivo SRU, Museu de Serralves
- No âmbito do programa Erasmus existem diversos protocolos em vigor com as Instituições de Ensino
Europeias mais importantes na área da Arquitectura.
8.3.1. Strengths
- There are adequate facilities for teaching the course, including rooms for work development in practical
and theoretical UC's.
- The possibility of sharing facilities and equipment with other areas of art education in the School (Film,
Video, Photography, Multimedia, Theatre, Visual Arts and Intermedia ...), allows students to have
interdisciplinary and sharing work through a different type of media.
- Besides those, ESAP has an auditorium (110 seats), a library, a computer lab and a copy center for MIA
students to use;
- Existent agreements and partnerships with UNESCO, City Halls, Ordem dos Arquitectos, AEEA, SRU
Porto Vivo, Serralves Museum;
- There are several protocols, within the Erasmus Program, with the most important European educational
institutions, in the architecture area.
8.3.2. Pontos fracos
- Ausência de um espaço oficinal;
- O número de salas não permite a afectação exclusiva de uma sala por turma.
8.3.2. Weaknesses
- Absence of a workshop space;
- The number of rooms does not allow the exclusive assignment of one room per class.
8.3.3. Oportunidades
- Existência de trabalhos (consequência dos protocolos e parcerias estabelecidos) que podem ser
integrados nas actividades lectivas e promover a imagem do curso, dos seus alunos e professores;
- Interesse em apostar em novas actividades geradoras de novas sinergias e fontes alternativas de
financiamento.
8.3.3. Opportunities
- Existence of work (concerning the established protocols and partnerships) that can be integrated in the
school activities and promote the course image, students and teachers;
- Interest on investing in new activities that will generate new synergies and alternative sources of funding.
8.3.4. Constrangimentos
- O facto de ser uma escola privada sem fins lucrativos e de não haver qualquer tipo de apoio do estado, o
funcionamento do MIA depende exclusivamente das propinas pagas pelos alunos;
- Distribuição da actividade lectiva por diferentes edifícios (embora próximos);
- Parco aproveitamento do Know-how e pouca rentabilização das instalações, equipamentos e capital
humano na oferta de soluções ao exterior.
8.3.4. Threats
- The fact of being a Private School nonprofit and with any kind of state support, the operation of the
Integrated Master in Architecture depends only on fees paid by students;
- Activity school Distribution on different buildings (although close);
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- Moderate use of the know-how and low profitability of the facilities, equipment and human capital on
providing external solutions.

8.4 Pessoal docente e não docente
8.4.1. Pontos fortes
- Corpo docente dedicado e experiente e com média de 15 anos continuados de docência no MIA;
- Elevada percentagem de docentes em formação para obtenção de grau de doutoramento (21 docentes em
formação num universo de 58 docentes);
- Relevante experiência pedagógica nas áreas de docência respectivas, experiência profíssional e mérito
profissionais reconhecidos no exercício da arquitectura por parte do corpo docente, traduzindo-se essa
experiência na qualidade do ensino ministrado;
- Corpo não docente em quantidade e qualidade, designadamente apoio de secretariado e administrativo
aos órgãos e estruturas académicas mais directamente ligadas ao curso, nomeadamente Direcção de
Curso e de Departamento;
- Uma parte significativa do corpo docente identifica-se com uma ideia de escola mantendo com esta um
vínculo afectivo que se prende com a qualidade do curso.
8.4.1. Strengths
- Dedicated and experienced faculty teachers, with an average of 15 continuous years of teaching MIA;
- High percentage of teachers in training to obtain a doctoral degree (21 teachers in training in a universe
of 58 teachers);
- Relevant teaching experience in the areas of their knowledge, recognize professional experience and
given honors in the exercise of architecture by the faculty, translating this experience in teaching quality;
- Non teaching personnel in quantity and quality, including secretarial and administrative support to all
structures directly related to MIA, particularly the Course Direction and the Department Direction.
- A significant part of the faculty identifies itself with an idea of school keeping an emotional bond that has
its influence in the course quality
8.4.2. Pontos fracos
- Percentagem insuficiente de corpo docente qualificado já que possui apenas 8 doutores num total de 58
docentes
- Percentagem significativa de docentes do Mestrado Integrado de Arquitectura com ligação contratual
precária à Escola Superior Artística do Porto
- Insuficiente envolvimento dos docentes em programas de investigação, designadamente no âmbito da
Unidade de Investigação creditada pela FCT
8.4.2. Weaknesses
- Percentage of inadequate qualified teaching staff as it has only 8 doctors a total of 58 teachers;
- Significant percentage of teachers of MIA with a precarious contractual link to the Escola Superior
Artística do Porto.
- Very little participation of teachers in research programs, particularly within the Research Unit credited by
FCT.
8.4.3. Oportunidades
- Percentagem elevada de docentes em fase avançada dos seus programas de doutoramento (21 docentes
em doutoramento num total de 58)
- Oportunidade de envolvimento em programas de investigação científica resultante do aumento próximo
do número de doutorados
- Melhoria, a curto prazo, da qualidade de ensino resultante da conclusão dos programas de doutoramento
dos docentes em formação
8.4.3. Opportunities
- High percentage of teachers at an advanced stage of their doctoral programs (21 PhD faculty members in
a total of 58)
- Opportunity to engage in scientific research programs resulting from the increased number of PhDs;
- Improvement, in a short term, of the quality of education consequence from the conclusion of the
doctoral program for teachers.
8.4.4. Constrangimentos
- Pouco incentivo por parte da instituição aos docentes, nomeadamente em termos de massa salarial e de
possibilidade de vínculo à instituição o que pode contribuir para uma deslocação de parte do corpo
docente qualificado para instituições concorrentes;
- A exigência da obtenção generalizada do grau de doutoramento pode pôr temporariamente em causa a
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estabilidade do corpo docente;
- As condições de atribuição de bolsas de estudo não está articulada com a necessidade de estabilidade
do corpo docente, com a sua “sobrevivência” económica e com o vínculo laboral.
- A ausência de recursos económicos, que garanta a estabilidade do corpo docente e dos recursos
humanos, face à pressão do mercado decorrente da proliferação de escolas nesta área de ensino.
8.4.4. Threats
- Little incentive from the institution to teachers, particularly in terms of wages and the possibility of ties to
the institution which can contribute to a shift of the qualified teachers to others competitors Institutions.
- The general requirement to obtain the doctoral degree can temporarily put into question the stability of
the teacher staff;
- The conditions for awarding the scholarships are not linked with the need for stability of the teacher staff,
with its economic "survival” and employment status.
- The lack of economic resources, to secure stability of the teacher staff and human resources, to face the
market pressure resulting from the proliferation of schools in this area of education.

8.5. Estudantes
8.5.1. Pontos fortes
- Considera-se ponto forte o processo de selecção no ingresso dos estudantes através do qual é
minimamente garantida o nível e qualidade do corpo discente pela exigência das provas específicas
definidas;
- Possibilidade de acesso a turno pós-laboral para a formação e requalificação de profissionais de áreas
afins;
- Sistema de apoio social;
- Mobilidade dos estudantes;
- Relação com alunos de outros cursos;
- Vivência extra escolar intensa pela localização no Centro Histórico contribuindo significativamente para a
dinamização do mesmo e apreensão pelos alunos da realidade social presente;
- Dimensão das turmas reduzida beneficiando a qualidade da aprendizagem.
8.5.1. Strengths
- It is considered a strong point in the selection process for admission of students through which is
minimally guaranteed the level and quality of the student body by the requirement of a defined specific
proof;
- Possibility to access to the post-employment shift to training and retraining of professionals in related
fields;
- Social support system;
- Students Mobility;
- Relationship with students of other courses;
- Intense extra school behaving concerning the location in the Historic Center that contributes significantly
to the promotion of understanding and even by students of this social reality;
- Reduced size of the groups benefiting from the quality of learning.
8.5.2. Pontos fracos
- Reduzida participação na vida académica e cooperativa da instituição;
- Mercado de trabalho muito competitivo e de difícil acesso;
- Insuficiente interdisciplinaridade com os restantes cursos artísticos da ESAP;
- Inexistência de uma residência de estudantes.
8.5.2. Weaknesses
- Reduced participation in academic life and cooperative of the institution;
- Labor market very competitive and difficult to access;
- Insufficient interdisciplinary with the other artistic courses of ESAP;
- Lack of a student residence;
8.5.3. Oportunidades
- Situação geográfica da instituição potencializadora de oportunidades de intervenção no tecido
arquitectónico da cidade;
- Possibilidade de cooperação com instituições residentes na zona histórica;
- Possibilidade de mobilidade internacional com as diversas instituições de ensino de arquitectura,
sobretudo na Europa (Programa Erasmus) mas também no Brasil.
8.5.3. Opportunities
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- Institution location potentiates intervention opportunities in the architectural fabric of the city
Possibility of cooperation with institutions located in the Historic Centre;
- Possibility of international mobility with various educational institutions of architecture, especially in
Europe (Erasmus), but also in Brazil.
8.5.4. Constrangimentos
- Saturação do mercado de trabalho e consequente diminuição de oportunidades de emprego;
- Plano curricular do Mestrado Integrado de Arquitectura a necessitar de revisão sobretudo reforçando o
número de créditos em determinadas áreas científicas.
8.5.4. Threats
- Saturation of the labor market and thus reduce employment opportunities;
- Integrated Master Architecture Curriculum in need of revision mainly enhancing the number of credits in
certain scientific areas.

8.6. Processos
8.6.1. Pontos fortes
- Objectivos, estrutura curricular e plano de estudos consentâneos com uma formação de banda larga,
mas numa lógica de aprendizagem por via da resolução de problemas e numa lógica de projecto
estruturador da intervenção;
- Unidades curriculares diversificadas e transdisciplinares possibilitando aprendizagens plurais a partir de
uma matriz estruturante na área do projecto;
- Modelos de ensino-aprendizagem dinâmicos e diversificados, assentes num grande envolvimento e
acompanhamento individualizado ou em pequeno grupo dos estudantes.
8.6.1. Strengths
- Goals, curriculum structure and study plans in line with a wide range of training, but in a logic of learning
through problem solving and in a logic of the project as the designer of the intervention;
- Diversified and transdisciplinary disciplines providing plural learning from a structural matrix in the
project area;
- Dynamic and diversified teaching-learning models, based on a high involvement and individualized
monitoring or in a small group of students.
8.6.2. Pontos fracos
- Estrutura curricular com défice de unidades curriculares obrigatórias em áreas científicas fundamentais,
nomeadamente, na de urbanismo;
- Designação muito diversificada e extensa das unidades curriculares, podendo levar à falta de leitura do
plano de estudos;
- Défice de reflexividade organizacional sobre as práticas metodológicas, não aproveitando a possibilidade
de maior externalização de muito do conhecimento tácito detido pelos docentes com longa experiência de
ensino superior;
- Escessiva carga horária em termos de horas contacto semanal.
8.6.2. Weaknesses
- Curriculum structure with a deficit of mandatory disciplines in fundamental scientific areas, particularly,
in the urbanism area;
- Very diverse and extensive designation of disciplines, which may lead to a lack of the study plan reading;
- Deficit of organizational reflexivity about the methodological practices, not taking the possibility to
increased the outsourcing of much of the tacit knowledge held by the teachers with a long experience of
higher education;
- Excessive workload in terms of weekly contact hours.
8.6.3. Oportunidades
- Desafio das políticas da criação do espaço europeu de educação superior por via do Processo de
Bolonha, às práticas do ciclo de estudos adequado;
- Possibilidade de maior reflexividade institucional e do ciclo de estudos para objectivação das práticas
educativas prosseguidas;
- Incremento de maior intercâmbio com outras práticas universitárias nacionais e internacionais, por via da
maior mobilidade de estudantes, docentes e outro pessoal não docente, que enriquecem e
consciencializam o trabalho académico.
8.6.3. Opportunities
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- The creation of an European higher education policies space challenge through the Bologna Process, in
the practices of the adequate cycle of studies;
- Possibility of a greater institutional reflexivity and the cycle of study for a continued objectification of
educational practices;
- Increase of a great interchange with other national and international university practices, through the rise
of students, teachers and other non-teaching staff mobility’s, that growth and aware the academic work.
8.6.4. Constrangimentos
- Grande velocidade da mudança e dificuldade da garantia da consistência das políticas e práticas da
educação superior em curso;
- Dificuldade na garantia da verdadeira realização da liberdade, autonomia e pluralidade das instituições de
ensino superior e dos seus actores no desenvolvimento da sua missão com um modelo politicamente
assumido de espaço europeu da educação superior;
- Dificuldade de adaptação dos diferentes actores do ensino superior à alegada mudança de paradigma do
ensino superior, nomeadamente com a tónica posta na aprendizagem e nas competências necessárias à
realização de uma sociedade do conhecimento.
8.6.4. Threats
- Great speed of change and difficulty of ensuring consistency of policies and practices of higher
education in progress;
- Difficulty in ensuring the true realization of freedom, independence and plurality of institutions of higher
education and its actors in developing its mission with a politically assumed model of European space of
higher education;
- Difficulty of adaptation of the various actors in higher education to the alleged paradigm shift in higher
education, with particular emphasis on learning and necessary skills for the completion of a knowledge
society.

8.7. Resultados
8.7.1. Pontos fortes
- Boa eficiência formativa com resultados assinaláveis ao nível dos estudantes que se graduam no tempo
formal de duração do ciclo de estudos, como fica claro nos resultados apresentados;
- Baixa percentagem de estudantes que se graduam 1 ou 2 anos após a duração formal do ciclo de
estudos;
- Excelente aproveitamento nas unidades curriculares da área científica do ciclo de estudos;
- Boa percentagem de estudantes já inseridos com sucesso no mercado de trabalho.
- Investigação científica com participação dos alunos, nomeadamente através de seminários, colóquios e
encontros internacionais da área científica do ciclo de estudos.
8.7.1. Strengths
- Good training efficiency with notable results in terms of students who graduate on the duration of the
study cycle, as is clear in the results presented.
- Low percentage of students who graduate one or two years after the duration of the study cycle;
- Excellent results on the scientific area subjects of the study cycle;
- Good percentage of students already in the labor market;
- Scientific research with student participation, through workshops, seminars and international meetings of
the scientific area of the study cycle.
8.7.2. Pontos fracos
- Deficiente informação interdisciplinar;
- A saturação do mercado de trabalho na área pode compremeter a médio prazo a inserção dos
diplomados na vida profissional;
- Alguma dificuldade na obtenção e monitorização de resultados obtidos devido a um ainda deficiente
conhecimento da adequação do ciclo de estudos ao processo de Bolonha;
- Ausência de investigação em algumas das áreas científicas estruturantes do ciclo de estudos
8.7.2. Weaknesses
- Poor interdisciplinary information;
- Labor market saturated for Integrated Master in Architecture graduates which can compromise, medium
term, the insertion into professional life;
- Difficulty in obtaining and monitoring the results due to a still poor knowledge of the appropriateness of
the study cycle to Bologna process.
- Lack of research in some of the scientific areas structuring of the study cycle.

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=5cb6d7bf-bd11-7bb7-c69f-... 2018-07-11

CEF/0910/25756 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estudos em ... Página 179 de 185

8.7.3. Oportunidades
- Possibilidade de proceder a uma reestruturação curricular adequando o plano de estudos ao perfil actual
do mercado de trabalho e à diversificação do perfil profissional do Arquitecto;
8.7.3. Opportunities
- Possibility to proceed to a curriculum restructuring adapting the study plan to the current profile of the
labor market and and diversification of the professional profile of the architect
8.7.4. Constrangimentos
- Existência de uma estrutura orgânica da ESAP, resultante da aplicação do RJIES, pouco flexivel e pouco
aberta à mudança;
- Pouca participação de docentes e discentes nas tomadas de decisão relativas ao funcionamento do ciclo
de estudos, não obstante a estrutura "democrática" da instituição.
- Inexperiência no funcionamento simultâneo das Direcções de Curso e Departamentos resultantes da
recente entrada em funcionamento da nova estrutura orgánica da ESAP.
8.7.4. Threats
- ESAP’s organic structure, resulting from RJIES, inflexible and not open to change;
- Little participation of teachers and students on the decision making regarding the operation of the study
cycle, despite the "democratic" structure of the institution;
- Some confusion in the relationship between Courses Directions and Departments, in architecture areas,
concerning the recent organic structure of ESAP.

9. Proposta de acções de melhoria
9.1. Missão e objectivos
9.1.1. Debilidades
- Constatada alguma insuficiência na prossecução da missão e dos objectivos do ciclo de estudos,
designadamente no reduzido número de créditos em determinadas áreas cientificas;
- Comunicação e espaço de difusão da informação relativa à missão do ciclo de estudos, insuficiente;
- Escasso aproveitamento das potencialidades da ESAP, resultantes da sua implementação no centro
histórico da cidade do Porto, rico em ambientes arquitectónicos.
9.1.1. Weaknesses
- Registered some failure in the pursuit of the mission and objectives of the study cycle, including the low
number of claims in several scientific areas;
- Communication and sphere for the diffusion of information concerning the study cycle mission,
insufficient;
- Scarce use of ESAP’s potentialities, resulting from its implementation in the historic center of Oporto city,
rich in architectural environments.
9.1.2. Proposta de melhoria
- Criação de uma comissão de alteração do ciclo de estudos que irá trabalhar ao nível da estrutura
curricular de forma a adequá-lo às exigências actuais do ensino e das práticas da arquitectura;
- Diversificar os meios de difusão externa do ciclo de estudos, recorrendo sobretudo ao Gabinete de
Relações Externas e Internacionais e ao Gabinete de Inserção na Vida Activa, este último de recente
implementação na ESAP
- Actuar em maior proximidade com o meio socio-económico em que a instituição está implementada,
designadamente tirando partido do protocolo de colaboração com a Sociedade de Reabilitação Urbana.
9.1.2. Improvement proposal
- Creation of a commission to change the study cycle that will work on the curriculum structure in order to
tailor it to the current demands of teaching and practice of architecture;
- Diversify the means of external diffusion of the study cycle, using mainly the External and International
Office and the Active Life Insertion Office of Integration, this one recently implemented on ESAP;
- Act more closely with the socio-economic environment in which the institution is implemented, including
taking advantage of the collaboration agreement with the Urban Rehabilitation Society.
9.1.3. Tempo de implementação da medida
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- Implementação imediata com monitorização dos resultados conseguidos.
9.1.3. Implementation time
- Immediate implementation with monitoring of achievements.
9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
- Alta
9.1.4. Priority (High, Medium, Low)
- High
9.1.5. Indicador de implementação
- Apresentação de uma proposta de reestruturação do ciclo de estudos e sua discussão alargada nos
órgãos próprios da ESAP;
- Optimização da comunicação externa dos ciclos de estudos oferecidos pela instituição, com especial
referência ai Mestrado Integrado de Arquitectura, curso âncora da ESAP.
Realização de acordos bilaterais com instituições sedeadas no centro histórico do Porto.
9.1.5. Implementation marker
- Presentation of a proposal of restructuring the Study Cycles and its broad discussion in the ESAP
academic structures;
- Optimization of external communication of the Study Cycles offered by the institution, with special
reference to Integrated Master in Architecture, ESAP main course.
- Bilateral agreements with institutions with head offices in the historic center of Oporto.

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.
9.2.1. Debilidades
- Dificuldades de implementação de uma nova estrutura organizacional interna, decorrente da adequação
dos estatutos da ESAP ao RJIES a par das grandes alterações por via da adequação do ciclo de estudos
ao Processo de Bolonha que suscitou grande controvérsia interna.
- Falta de mecanismos internos de garantia de qualidade
9.2.1. Weaknesses
- Difficulties in implementing a new internal organizational structure, due to the adequacy of ESAP statutes
to RJIES, abreast of major changes by the adequacy of the study cycle to the Bologna Process that has
aroused considerable internal controversy.
-Lack of internal mechanisms for quality assurance.
9.2.2. Proposta de melhoria
- Clarificar regularmente a rede de competências dos diferentes órgãos e estruturas académicas da ESAP
de forma a torná-los mais operativos e objectivos, dado que existe a cultura eleitoral para a ocupação de
todos os lugares de gestão académica e, por via, disso, coexistem diferentes legitimidades eleitorais que
dificultam o estabelecimento de uma cadeia hierárquica para a resolução de problemas;
- Implementar uma cultura de garantia da qualidade no sentido da monotorização do desempenho dos
diferentes actores académicos e dos seus órgãos e estruturas com vista à permanente melhoria das
práticas educativas.
9.2.2. Improvement proposal
- Clarify regularly the network competences of several organs and academic structures of ESAP in order to
make them more operational and objectives and, given the electoral culture that exists for the occupation
of all academic and management positions, through, that coexist different electoral legitimacy that hamper
the establishment of a chain of command to solve problems;
- To implement a culture of quality assurance concerning the monitoring of performance of the different
academic actors and their organs and structures for continuous improvement of educational practices.
9.2.3. Tempo de implementação da medida
- Implementação imediata da concepção dos regulamentos e dispositivos constitutivos de um sistema
interno de garantia da qualidade de forma a operacionalizar progressivamente os meios de avaliação de
desempenho do pessoal docente e não docente e de promover o sucesso académico dos estudantes
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9.2.3. Improvement proposal
- Immediate implementation of the conception of legislation and regulations that constitute a system of
internal quality assurance in order to work progressively for the assessment of performance of teaching
staff and other staff and promote the academic success of students.
9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
- Alta
9.2.4. Priority (High, Medium, Low)
- High
9.2.5. Indicador de implementação
- Taxa de realização do conjunto de regulamentos, normas e dispositivos necessários para constituir o
sistema interno de garantia da qualidade, segundo um plano a definir brevemente.
9.2.5. Implementation marker
- Rate of implementation of all regulations, standards and devices needed to provide the internal system of
quality assurance, according to a schedule set soon.

9.3 Recursos materiais e parcerias
9.3.1. Debilidades
- Necessidade de reabilitação permanente dos espaços dos edifícios da ESAP, no Centro Histórico do
Porto;
- Informalidade de muitas das parcerias e colaborações com outras instituições ou eventos artísticos e
científicos
9.3.1. Weaknesses
- Permanent need of rehabilitation of ESAP´s buildings spaces, in the Historic Centre of Oporto;
- Informality of many partnerships and collaborations with other institutions or artistic and scientific events
9.3.2. Proposta de melhoria
- Projectos de reabilitação estrutural dos edifícios do Largo de S. Domingos e de Belomonte, passivel de
candidatura a eventual programa de financiamento público e mecenático;
- Formalização e registo sistemático das parcerias e colaborações com outras instituições ou eventos
científicos e artísticos.
9.3.2. Improvement proposal
- Structural rehabilitation projects of our buildings in S. Domingos Square and Belomonte, likely to apply
for any program of public funding and patronage;
- Formal and systematic registration of partnerships and collaborations with other institutions or scientific
and artistic events.
9.3.3. Tempo de implementação da medida
- Médio prazo
9.3.3. Implementation time
- Medium term
9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
- Médio
9.3.4. Priority (High, Medium, Low)
- Medium
9.3.5. Indicador de implementação
- Taxa de realização do conjunto de regulamentos, normas e dispositivos necessários para constituir o
sistema interno de garantia de qualidade, segundo um plano a definir brevemente
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9.3.5. Implementation marker
- Rate of implementation of all regulations, standards and devices needed to provide the internal system of
quality assurance, according to a schedule set soon.

9.4. Pessoal docente e não docente
9.4.1. Debilidades
- Falta de cumprimento integral das exigências estipuladas para o ensino superior relativas à existência de
um corpo docente próprio, qualificado na área em causa e adequado em número, cuja maioria seja
constituída por titulares do grau de doutor;
- Falta de um sistema de avaliação de desempenho docente;
- Falta de um sistema de avaliação de desempenho do pessoal não docente;
- Falta de acções sistemáticas de actualização de conhecimentos de pessoal não docente
9.4.1. Weaknesses
- Lack of full compliance with the requirements stipulated for higher education on the existence of our own
teaching staff group, qualified in that area and adequate in number, most of which a doctorate holders.
- Lack of an evaluation system for the teaching staff performance
- Lack of an evaluation system for the non-teaching staff performance
- Lack of systematic actions to update the teaching staff knowledge
9.4.2. Proposta de melhoria
- Assumpção de um plano calendarizado para nos próximos 4 anos existir um corpo docente próprio de
acordo com as exigências legais do ensino superior universitário;
- Criação de um sistema de avaliação de desempenho docente;
- Criação de um sistema de avaliação de desempenho do pessoal não docente
- Programação de um conjunto de acções sistemáticas de actualizações do pessoal não docente, no
sentido de promover competências necessárias e adequadas a um ambiente de ensino superior.
9.4.2. Improvement proposal
- Assumption of a scheduled plan for, in the next four years, the existence of our own teaching staff group
in accordance with the legal requirements of university higher education
- Creation of an evaluation system for the teaching staff performance
- Creation of an evaluation system for the non-teaching staff performance
- Scheduling a set of systematic actions to update the teaching staff knowledge, in order to promote the
necessary and appropriate skills to an environment of higher education.
9.4.3. Tempo de implementação da medida
- A primeira medida será implementada ao longo dos próximos quatro anos, aproveitando a período
estipulado pela lei nº 8/2010, de 13 de Maio relativa a permanência transitória na carreira docente dos
assistentes e assistentes estagiários;
- Os dispositivos de avaliação de desempenho do pessoal docente e não docente estão já a ser definidos
para implementação no próximo ano lectivo;
- O plano de formação contínua do pessoal não docente está também a ser definido para implementação a
partir do próximo ano lectivo.
9.4.3. Implementation time
- The first measure will be implemented over the next four years, taking the period stipulated by Law Nº
8/2010 of 13 May referent to the transient residence in the teaching career of assistants and intern
assistants;
- The devices for the teaching staff and non-teaching staff performance evaluation are already being set for
implementation in the academic year;
- The plan for the non-teaching staff training is also being set to be implemented from next academic year
on.
9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
- Alta
9.4.4. Priority (High, Medium, Low)
- High
9.4.5. Indicador de implementação
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- Corpo docente próprio: conjugando as exigências legais constantes da lei nº 62/2007, de 24 de Março
(alterado pelo decreto-lei nº 107/2008, de 25 de Março (arts. 6º e 16º), com a dimensão do ciclo de estudos
em avaliação - 58 docentes correspondentes a 40 docentes ETI e 372 estudantes (sendo que a dimensão
expectável se mantenha à volta de 350 estudantes) -, deveriam existir 12 doutores/6 integrais ou 20
doutores/10 integrais. Existem 8 doutores/3 integrais ou 12 doutores/7 integrais conforme a legislação
referida. Dada a existência de 24 doutorandos no corpo docente, 4 deles tempo integral, e face às
alterações ao Estatuto da Carreira Docente Universitária de 2009 e 2010 que concede um período
transitório para docentes universitários sem o grau de doutor, que termina em 1 de Setembro de 2015, para
a obtenção desse grau, julgamos plausivel nos próximos 4 anos podermos suprir os números de doutores
e de integrais anteriormente referidos.
9.4.5. Implementation marker
- Own teacher staff group: combining the legal requirements contained in the law nº 62/2007, of March 24
(amended by decree-law nº 107/2008, of March 25 (arts. 6º and 16º), with the dimension of the cycle studies
in evaluation - 58 teachers representing 40 ETI teachers and 372 students (of which expected dimension
remain around 350 students) - Doctors should be 12 / 6 at full time or 20 doctors/10 at full time. There are 8
doctors/3 at full time or 12 doctors/7 at full time according to the referred legislation. Given the existence of
24 doctoral students in the teacher staff group, 4 of them at full time, and due to the changes of university
teaching carrier statutes of 2009 and 2010 that granting a transitional period for university teachers without
doctoral degree, which ends on September 1st of 2015, to obtain this degree, we consider plausible that in
the next four years we can supply the numbers of doctors and full time teachers mentioned above.

9.5. Estudantes
9.5.1. Debilidades
- Diminuição da procura do ciclo de estudos
9.5.1. Weaknesses
- Decreased demand of the study cycle
9.5.2. Proposta de melhoria
- Maior divulgação do ciclo de estudos (diferentes meios de comunicação social);
- Divulgação de funcionamento de turmas diurnas e nocturnas do ciclo de estudos;
- Incremento na divulgação de prémios e distinções alcançados pelos profissionais diplomados na ESAP
no Mestrado Integrado de Arquitectura;
- Reavaliação da exigência do par de provas de ingresso e seu elenco
9.5.2. Improvement proposal
- Increased diffusion of the study cycle (different media);
- Diffusion of operating day and night classes of the study cycle;
- Increasing the diffusion of awards and distinctions achieve by professionals graduated in the Integrated
Master in Architecture;
- Revaluation of the requirement of the pair of entrance exams and his cast;
9.5.3. Tempo de implementação da medida
Imediata, para produzir efeitos no próximo concurso institucional de acesso ao ciclo de estudos.
9.5.3. Implementation time
Immediate, in order to produce effects in the next institutional competition for access to the study cycle.
9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
- Alta
9.5.4. Priority (High, Medium, Low)
- High
9.5.5. Indicador de implementação
- Número de eventos de divulgação do ciclo de estudos;
- Impacto no número de ingressos do próximo concurso institucional e no feedback desses candidatos
quanto à forma como conheceram o ciclo de estudos e os motivos que os levaram a candidatar-se.
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9.5.5. Implementation marker
- Number of events to diffuse the study cycle;
- Impact on the number of tickets in the next institutional contest and feedback of these candidates about
how they have known the study cycle and the motives that led them to apply

9.6. Processos
9.6.1. Debilidades
- Falta de cultura de auto-avaliação objectivada e mensurada em indicadores claros;
- Falta de prática institucional de reflexividade sistemática e estruturada sobre o processo ensinoaprendizagem.
9.6.1. Weaknesses
- Lack of self-assessment culture objectified and measured on clear indicators;
- Lack of institutional practice of systematic and structured reflexivity about the teaching-learning process.
9.6.2. Proposta de melhoria
- Construção de uma cultura institucional de auto-avaliação e garantia de qualidade por via de um sistema
interno para o efeito;
- Desenvolvimento organizacional no sentido da monitorização e reflexidade das práticas de ensinoaprendizagem, nomeadamente pela implementação de novas estruturas académicas como os
departamentos e respectivas áreas científicas decorrentes dos novos estatutos adequados ao RJIES.
9.6.2. Improvement proposal
- Construction of an institutional culture of self-assessment and quality assurance via an internal system
for this purpose;
- Organizational development in respect of monitoring and reflexivity in the practice of teaching and
learning, particularly through the implementation of new academic structures such as departments and
their respective scientific areas resulting of the new statutes adequate to RJIES.
9.6.3. Tempo de implementação da medida
- Já em implementação a nova estrutura organizacional decorrente da adequação dos estatutos da ESAP;
estando também em preparação o sistema interno de auto-avaliação e garantia da qualidade.
9.6.3. Implementation time
- Already in implementation the new organizational structure resulting from the adequacy of ESAP statutes,
while also preparing the internal system of self-assessment and quality assurance.
9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
- Alta
9.6.4. Priority (High, Medium, Low)
- High
9.6.5. Indicador de implementação
- Construção e aplicação do sistema interno de auto-avaliação a de garantia de qualidade;
- Realização de reuniões e respectivos relatórios de análise das políticas de ensino-aprendizagem numa
lógica de investigação-acção.
9.6.5. Implementation marker
- Construction and application of internal self-assessment and quality assurance;
- Making of meetings and policy analysis reports of teaching and learning in a logic of action -research.

9.7. Resultados
9.7.1. Debilidades
- Necessidade de intensificar a inserção da produção científica e artística dos docentes do ciclo de
estudos nos circuitos internacionalmente reconhecidos;
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- Necessidade de aumentar a publicação de artigos em revistas nacionais a internacionais com peer review
por docentes do ciclo de estudos.
9.7.1. Weaknesses
- Need to strengthen the integration of scientific and artistic production of teachers of the study cycle in
circuits internationally recognize;
- Need to increase publication of articles in national magazines with the international peer review by
teachers of the study cycle.
9.7.2. Proposta de melhoria
- Consciencialização dos docentes das necessidades de internacionalização e referenciação da produção
científica e artística;
- Envolvimento dos docentes do Mestrado Integrado de Arquitectura numa cultura de trabalho de
investigação científica e de produção artística.
9.7.2. Improvement proposal
- Awareness of the teachers about referral internationalization of scientific and artistic needs;
- Involvement of Integrated Master in Architecture teachers in a work culture of scientific research and
artistic production
9.7.3. Tempo de implementação da medida
- Medidas a implementar proximamente no âmbito dos departamentos e secções autónomas e respectivas
áreas científicas e nos centros de estudos e de documentação existentes.
9.7.3. Implementation time
- Measures to be implemented shortly, under the departments and autonomous sections and their
respective scientific fields and centers of existing studies and documentation.
9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
- Alta
9.7.4. Priority (High, Medium, Low)
- High
9.7.5. Indicador de implementação
- Número de eventos e publicações por departamento e secção autónoma ou por centro de estudo ou
documentação.
9.7.5. Implementation marker
- Number of events and publications by department and autonomous sections or by center of study or
documentation
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