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Horas totais de Trabalho
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Docente responsável (nome / carga lectiva semanal)
João Luis Carrilho da Graça
Outros Docentes (nome / carga lectiva semanal)
Francisco José de Almeida dos Santos Agostinho 9.00 horas
Francisco Manuel Camarinhas Serdoura

9.00 horas

Nuno Miguel Gomes Arenga da Cruz Reis

9.00 horas

Ana Marta das Neves Santos Feliciano

9.00 horas

Bárbara Lhansol da Costa Massapina Vaz

9.00 horas

Sérgio dos Santos Barreiros Proença

9.00 horas

João Francisco Freitas Figueira da Silva

9.00 horas

Nuno Filipe Santos Castro Montenegro

9.00 horas

João Luis Carrilho da Graça

3.00 horas

Inês Varela Maia Lobo

6.00 horas

Jorge Virgílio Rodrigues Mealha da Costa

9.00 horas

João Favila Vieira de Sousa Menezes

9.00 horas

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes)
1. Dominar os instrumentos do projecto
2. Adoptar uma observação crítica e ganhar a capacidade de análise arquitectónica
3. Adquirir as bases metodológicas do projecto de arquitectura
4. Ser capaz de comunicar um projecto

Conteúdos Programáticos / Programa
1. Os instrumentos do projecto: o desenho livre, o desenho técnico à mão, a maqueta
2. Análise de casos de estudo
3. Bases metodológicas do projecto de arquitectura
4. A representação da arquitectura: o desenho à mão, a maqueta, a fotograﬁa e a apresentação
oral

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de
aprendizagem da unidade curricular
.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)
Métodos de ensino
As aulas serão dadas em regime de ensino prático e laboratorial, num total de 10 horas de
contacto semanal. Os conteúdos programáticos serão introduzidos pelo docente através de aulas
com apoio audiovisual, conferências, visitas de estudo e acompanhamento individual ou em grupo
dos trabalhos. Os exercícios serão desenvolvidos sobretudo nas aulas, sob a orientação do
professor.
A metodologia de ensino enquadra e potencia os objectivos da unidade curricular:
1. Pelo acompanhamento personalizado e tutorial, de largo espectro, através da experiência e da
comprovação, num contexto de prática laboratorial (atelier) estimulando a capacidade crítica e
analítica de cada estudante.
2. Pelo incentivo da transversalidade com as matérias leccionadas nas outras unidades
curriculares.
3. Pela utilização de apoio audiovisual, assistência a conferências e realização de visitas de estudo
a edifícios de referencia.
4. Pelo regime da avaliação, que promove o trabalho contínuo e a consolidação dos

conhecimentos, bem como o desenvolvimento de hábitos de investigação, condições essenciais
para a inquietação crítica e para o enriquecimento da cultura arquitectónica do estudante.
Métodos de avaliação
A classiﬁcação é expressa através de uma escala numérica de 0 (zero) a 20 (vinte) valores.
A avaliação da unidade curricular é contínua, e consiste em dois momentos de avaliação. Não
obstante, os alunos têm obrigatoriamente de ir a exame. Os exames realizam-se em época
normal, em época de recurso e melhoria e em época especial. A avaliação do exame de época
normal e recurso, com excepção da dos alunos dirigentes associativos, com estatuto de atleta de
alta competição, atletas universitários, portadores de deﬁciência física ou sensorial e
trabalhadores-estudantes, está dependente da assistência a uma percentagem mínima de sessões
presenciais que não deverá ser inferior a 75%. Caso esta assistência mínima não seja garantida, o
aluno reprova imediatamente, sem que se possa apresentar ao exame. As justiﬁcações de falta
deverão ser entregues ao docente da unidade curricular no prazo de cinco dias úteis consecutivos
à falta. Consideram-se faltas justiﬁcadas as causadas por: doença, internamento ou realização de
tratamento ambulatório que não se possa realizar fora do período letivo; maternidade;
participação em atividades associativas, nos termos da lei; preparação ou participação em provas
desportivas de alta competição; falecimento de parentes de acordo com a legislação em vigor;
cumprimentos de obrigações legais; outras situações validadas pelo docente.
Só poderão propor-se a época normal, os alunos com avaliação contínua superior a 7 (sete)
valores.
A avaliação da componente prática obrigatória é atribuída pelo docente do aluno, com base nas
avaliações intercalares. A avaliação do exame (época normal ou recurso) é atribuída pelo júri,
constituído pelo coordenador da UC, pelo docente do aluno e por outro docente da UC.
AVALIAÇÃO INTERCALAR 1
Data:
Elementos a apresentar: EXERCÍCIO 4 Maquetas
Critérios de avaliação e respectiva ponderação: Participação nas aulas 10%; Capacidade de
deﬁnição de uma estratégia projectual e de manipular temas arquitectónicos, demonstrada na
resolução do exercício prático 60%; Domínio das técnicas de representação da arquitectura
20%; Capacidade de apresentar oralmente o trabalho e capacidade de fundamentação teórica
10%.
AVALIAÇÃO INTERCALAR 2
Data:
Elementos a apresentar: EXERCÍCIO 4 Maquetas
Critérios de avaliação e respectiva ponderação: Participação nas aulas 10%; Capacidade de
deﬁnição de uma estratégia projectual e de manipular temas arquitectónicos, demonstrada na
resolução do exercício prático 60%; Domínio das técnicas de representação da arquitectura
20%; Capacidade de apresentar oralmente o trabalho e capacidade de fundamentação teórica
10%.
Exame (normal e recurso)
Data: Exame de época normal _ ; Exame de época de recurso _
Elementos a apresentar: EXERCÍCIO 1 Fotograﬁas da 1.o e 2.a fases; EXERCÍCIO 4 Maquetas
Critérios de avaliação e respectiva ponderação: Participação nas aulas 10%; Capacidade de

deﬁnição de uma estratégia projectual e de manipular temas arquitectónicos, demonstrada na
resolução do exercício prático 60%; Domínio das técnicas de representação da arquitectura
(maqueta e fotograﬁas) 20%; Capacidade de apresentar oralmente o trabalho e capacidade de
fundamentação teórica 10%.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de
aprendizagem da unidade curricular
.
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Learning objectives (knowledge, skills and competences to be developed by students)
1. To understand and apply project instruments
2. To adopt a critical observation and gain the ability of architectural analysis
3. To acquire the methodological bases of the architectural project
4. To be able to communicate a project

Syllabus
1. The instruments of the project: the free drawing, the technical drawing by hand, the model
2. Case study analysis
3. Methodological bases of the architectural project
4. The architecture representation of the: the drawing by hand, the model, the photograph and the
oral presentation

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit´s learning objectives
.

Teaching methodologies (including evaluation)
Teaching methods
The classes will be delivered through practical and laboratory teaching, 10 hours total of weekly
contact. The contents will be introduced by the teacher through classes with audiovisual support,
conferences, study visits and individual or group accompaniment of the works. The exercises will
be mainly developed in classes, under the guidance of the teacher.
The teaching methodology ﬁts and enhances the objectives of the curricular unit:
1. Through personalized tutorial support of broad spectrum, through experience and proof, in a

context of laboratory practice so as to stimulate the critical and analytical capacity of each
student.
2. Through the incentive of transversality with the subjects taught in other curricular units.
3. Through the use of audiovisual support, conference attendance and study visits to reference
buildings.
4. Through the evaluation system, which promotes continuous work and knowledge consolidation,
as well as research habits development, which are essential conditions for critical restlessness and
enrichment of the student's architectural culture.
Evaluation methods
The classiﬁcation is expressed through a numerical scale from 0 (zero) to 20 (twenty) values.
The evaluation of the curricular unit is continuous, and consists of two moments of evaluation.
Nevertheless, students must take the exam. The exams are carried out during regular season,
recourse season and improvement and special season. The evaluation of the regular-period
examination and recourse, with the exception of the associative student leaders, with the status of
high-level athlete, university athletes, physically or sensorially handicapped, and student workers,
is dependent on attending a minimum percentage of sessions which shall not be less than 75%. If
this minimum assistance is not guaranteed, the student will fail immediately, without being able to
present himself for the exam. Failure justiﬁcations must be delivered to the CU’s teacher within
ﬁve business days of the absence. Justiﬁed absences are those caused by: illness, hospitalization
or outpatient treatment which cannot be performed outside the school term; maternity;
participation in associative activities, according to the law; preparation or participation in high
competition sports events; death of relatives, according to the law; compliance with legal
obligations; other situations validated by the teacher.
Only students with continuous assessment higher than 7 (seven) values can be proposed to the
regular season.
The evaluation of the compulsory practical component is assured by the student's teacher, based
on the interim evaluations. The exam evaluation (normal time or appeal) is assured by the jury,
formed by the CU’s coordinator, the student's teacher and another CU’s teacher.
INTERIM EVALUATION 1
Date:
Elements to be presented: EXERCISE 4 Models
Assessment criteria and respective weighting: Participation in class 10%; Ability to deﬁne a
projectual strategy and to manipulate architectural subjects, demonstrated in the resolution of the
practical exercise 60%; Domain of architecture representation techniques 20%; Ability to present
the work orally and capacity of theoretical foundation 10%.
INTERIM EVALUATION 2
Date:
Elements to be presented: EXERCISE 4 Models
Assessment criteria and respective weighting: Participation in class 10%; Ability to deﬁne a
projectual strategy and to manipulate architectural subjects, demonstrated in the resolution of the
practical exercise 60%; Domain of architecture representation techniques 20%; Ability to present
the work orally and capacity of theoretical foundation 10%.
Exam (regular and appeal)

Date: Examination during regular season _; Examination during appeal season _.
Elements to present: EXERCISE 1 Photographs of 1st and 2nd phases; EXERCISE 4 Models.
Assessment criteria and respective weighting: Participation in class 10%; Ability to deﬁne a
projectual strategy and to manipulate architectural subjects, demonstrated in the resolution of the
practical exercise 60%; Domain of architecture representation techniques (model and
photographs) 20%; Ability to present the work orally and capacity of theoretical foundation 10%.

Demonstration of the coherence between the Teaching methodologies and the learning
outcomes
.
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