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Caracterização do ciclo de estudos.
A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Cofac - Cooperativa De Formação E Animação Cultural, C.R.L.
A1.a. Descrição da instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Cofac - Cooperativa De Formação E Animação Cultural, C.R.L.
A2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes
A2.a. Descrição da unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes
A3. Ciclo de estudos:
Arquitectura
A3. Study cycle:
Architecture
A4. Grau:
Mestre
A5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Arquitectura e Construção/ Arquitectura
A5. Main scientific area of the study cycle:
Architecture and Building/ 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.
22
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):
5 anos ou 10 semestres
A8. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006):
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5 years or 10 semesters
A9. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
50
A10. Condições de acesso e ingresso:
Concurso Nacional de Acesso:
Ter concluído 12º ano;
Ter nota superior a 95 pontos (escala 0-200), a uma das seguintes provas de ingresso:
03 Desenho
10 Geometria Descritiva
18 Português
Concurso de Ingresso:
Mudanças de curso;
Transferências;
Reingressos.
De acordo com a portaria 401/2007 de 5 de abril.
Concurso especial Maiores de 23 anos:
Completem 23 anos até ao dia 31 de Dezembro, do ano que antecede a realização das mesmas e
não sejam titulares da habilitação de acesso ao ensino superior (se realizaram e obtiveram aprovação nas provas de
ingresso para o curso superior onde pretendem ingressar, são titulares da referida habilitação de acesso).
Concurso especial para titulares de cursos superiores e titulares de um Diploma de Especialização Tecnológica:
(de acordo com o Decreto-Lei nº 393-B/99, de 2 de Outubro;
de acordo com a Portaria nº 854-A/99, de 4 de Outubro;
de acordo com Decreto-Lei nº 88/2006, de 23 de Maio).
A10. Entry Requirements:
National access competition/tender:
Having completed the 12th grade;
A grade higher than 95 points (range 0-200), in the following entrance exams:
03 Design
10 Descriptive Geometry
18 Portuguese
Entry competition/tender:
Course changes;
Transfers;
Returns.
In accordance with Decree 401/2007, of April 5.
Special competition/tender for those over the age of 23:
On completing 23 years of age by the 31st of December of the predeeding year
Those not entitled access to higher education (if they have undertaken and been approved in the entrance test for the
college they want to enter, they are entitled to the referred access).
Special competition/tender for higher education graduates and Diplomas in Specialized Technology:
(In accordance with Decree-Law No. 393-B/99, of 2 October;
In accordance with Ordinance No. 854-A/99, of 4 October;
In accordance with Decree-Law No. 88/2006, of May 23).

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):
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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):

<sem resposta>

A12. Estrutura curricular
Anexo I - A12.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A12.1. Study Cycle:
Architecture
A12.2. Grau:
Mestre
A12.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
A12.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if 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*

Projecto de Arquitectura / Architecture Project

PA

128

0

Tecnologias / Technologies

T

52

9

Urbanística / Urbanistics

U

34

9

História, Teoria e Crítica da Arquitectura / History, Theory and
Critic of Architecture

HTC

39

9

Técnicas de Representação e Comunicação / Representation and
TRC
Communication Technics

38

9

(5 Items)

291

36

A13. Plano de estudos
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Anexo II - - - 1º Ciclo / 1º Ano / 1º Semestre
A13.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A13.1. Study Cycle:
Architecture
A13.2. Grau:
Mestre
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ciclo / 1º Ano / 1º Semestre
A13.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Cycle / 1st Year / 1st Semester

A13.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular Área Científica / Duração /
Units
Scientific Area (1) Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

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

Elementos de Arquitectura / Elements
PA
of Architecture

Semestral /
Semester

280

TP 135

10

-

Desenho Básico / Basic Drawing

TRC

Semestral /
Semester

140

TP 90

5

-

Introdução à Geometria / Introduction
TRC
to Geometry

Semestral /
Semester

112

TP 60

4

-

Introdução ao Pensamento
Contemporâneo / Introduction to
Contemporary Ideas

HTC

Semestral /
Semester

140

T 30

5

-

Introdução à Teoria da Arquitectura /
Introduction to the Theory of
HTC
Architecture

Semestral /
Semester

84

TP 60

3

-

Materiais e Sistemas Construtivos I /
Building Materials and Systems I

Semestral /
Semester

84

TP 45

3

-

T

(6 Items)

Anexo II - - - 1º Ciclo / 1º Ano / 2º Semestre
A13.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A13.1. Study Cycle:
Architecture
A13.2. Grau:
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Mestre
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ciclo / 1º Ano / 2º Semestre
A13.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Cycle / 1st Year / 2nd Semester

A13.5. Plano de estudos / Study plan
Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

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

Semestral /
Semester

280

TP 135

10

-

TRC

Semestral /
Semester

168

TP 90

6

-

Geometria e Técnicas de
Representação / Geometry and
Representation Technics

TRC

Semestral /
Semester

140

TP 60

5

-

Antropologia do Espaço / Space
Anthropology

U

Semestral /
Semester

56

T 30

2

-

História da Arquitectura
Contemporânea / History of
Contemporary Architecture

HTC

Semestral /
Semester

112

TP 60

4

-

Materiais e Sistemas Construtivos II /
Building Materials and Systems II

T

Semestral /
Semester

84

TP 45

3

-

Unidades Curriculares / Curricular
Units

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

Arquitectura Analítica / Analytical
Architecture

PA

Desenho Analítico / Analytical
Drawing

(6 Items)

Anexo II - - - 1º Ciclo / 2º Ano / 1º Semestre
A13.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A13.1. Study Cycle:
Architecture
A13.2. Grau:
Mestre
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
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1º Ciclo / 2º Ano / 1º Semestre
A13.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Cycle / 2nd Year / 1st Semester

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

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

Introdução ao Projecto /
Introduction to Project

PA

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

Semestral /
Semester

280

TP 135

10

-

Desenho de Espaços Exteriores /
TRC
Drawing of Outside Spaces

Semestral /
Semester

140

TP 60

5

-

Perspectiva e Teoria das Sombras
TRC
/ Perspective and Shadow Theory

Semestral /
Semester

140

TP 60

5

-

História da Arquitectura Clássica /
HTC
History of Classical Architecture

Semestral /
Semester

112

TP 60

4

-

Estática / Statics

T

Semestral /
Semester

84

TP 45

3

-

Construções I / Constructions I

T

Semestral /
Semester

84

TP 60

3

-

(6 Items)

Anexo II - - - 1º Ciclo / 2º Ano / 2º Semestre
A13.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A13.1. Study Cycle:
Architecture
A13.2. Grau:
Mestre
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ciclo / 2º Ano / 2º Semestre
A13.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Cycle / 2nd Year / 2nd Semester

A13.5. Plano de estudos / Study plan

14-02-2011 07:30

CEF/0910/25901 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estudo...

7 of 191

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=5a2c0c...

Área Científica /
Horas Trabalho / Horas Contacto
Duração /
Observações /
Unidades Curriculares / Curricular Units Scientific Area
Working Hours / Contact Hours ECTS
Duration (2)
Observations (5)
(1)
(3)
(4)
Prática do Projecto / Practice of Project

PA

Semestral /
Semester

280

TP 135

10

-

Teoria da Cor / Colour Theory

TCR

Semestral /
Semester

112

TP 45

4

-

Cartografia e Expressão Gráfica do
Território / Cartography and Graphic
Expression of the Territory

TCR

Semestral /
Semester

112

TP 45

4

-

História da Arquitectura da Pré-História à
Idade Média / History of Architecture from
Pre-History to the Middle Ages

HTC

Semestral /
Semester

112

TP 60

4

-

Ambiente Natural - Clima / Natural
Environment - Climate

U

Semestral /
Semester

56

TP 30

2

-

Construções II / Constructions II

T

Semestral /
Semester

84

TP 60

3

-

Sistemas Estruturais I / Structural Systems
T
I

Semestral /
Semester

84

TP 45

3

-

(7 Items)

Anexo II - - - 1º Ciclo / 3º Ano / 1º Semestre
A13.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A13.1. Study Cycle:
Architecture
A13.2. Grau:
Mestre
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ciclo / 3º Ano / 1º Semestre
A13.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Cyclo / 3d Year / 1st Semester

A13.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular Área Científica / Duração /
Units
Scientific Area (1) Duration (2)
Projecto Urbano Urban Project

PA

Semestral /
Semester

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

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

280

TP 135

10

-
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Semestral /
Semester

140

TP 60

5

-

Ambiente Natural - Geomorfologia /
U
Natural Environment - Geomorphology

Semestral /
Semester

84

TP 45

3

-

Sistemas Estruturais II / Structural
Systems II

T

Semestral /
Semester

84

TP 45

3

-

Construções e Infra-estruturas I /
Constructions and Infrastructures I

T

Semestral /
Semester

84

TP 45

3

-

Análise Urbana e Territorial / Urban
and Territorial Analysis

U

Semestral /
Semester

112

TP 60

4

-

Sócio-Economia do Espaço Lusófono
/ Socio-Economy of the Lusophone
U
World

Semestral /
Semester

56

T 30

2

-

HTC

(7 Items)

Anexo II - - - 1º Ciclo / 3º Ano / 2º Semestre
A13.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A13.1. Study Cycle:
Architecture
A13.2. Grau:
Mestre
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ciclo / 3º Ano / 2º Semestre
A13.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Cycle / 3d Year / 2nd Semester

A13.5. Plano de estudos / Study plan
Horas Trabalho /
Horas Contacto /
Observações /
Working Hours
ECTS
Contact Hours (4)
Observations (5)
(3)

Unidades Curriculares / Curricular
Units

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

Projecto de Detalhe / Detail Project

PA

Semestral /
Semester

280

TP 135

10

-

História da Cidade Contemporânea /
History of the Contemporary City

HTC

Semestral /
Semester

112

TP 60

4

-

Geosociologia Urbana / Urban
Geosociology

U

Semestral /
Semester

56

TP 30

2

-

Sistemas Estruturais III / Structural
Systems III

T

Semestral /
Semester

84

TP 30

3

-
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Física das Construções / Physics of
Constructions

T

Semestral /
Semester

84

TP 45

3

-

Metodologia do Desenho Urbano /
Urban Drawing Methodology

U

Semestral /
Semester

84

TP 45

3

-

Arquitectura Meridional e
Mediterrânica / Southern and
Mediterranean Architecture

PA

Semestral /
Semester

56

T 30

2

-

Construções e Infra-estruturas II /
Constructions and Infrastructures II

T

Semestral /
Semester

84

TP 45

3

-

(8 Items)

Anexo II - - - 2º Ciclo / 1º Ano / 1º Semestre
A13.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A13.1. Study Cycle:
Architecture
A13.2. Grau:
Mestre
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ciclo / 1º Ano / 1º Semestre
A13.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Cycle / 1st Year / 1st Semester

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

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

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

Projecto I / Project I

PA

Semestral /
Semester

336

TP 180

12

-

Urbanística I / Urbanistics I

U

Semestral /
Semester

112

TP 60

4

-

Economia Urbana / Urban
Economy

U

Semestral /
Semester

56

T 30

2

-

História da Arquitectura Portuguesa
I / History of Portuguese
HTC
Architecture I

Semestral /
Semester

112

TP 60

4

-

Edificações I / Buildings I

T

Semestral /
Semester

140

TP 60

5

-

Patologia da Construção /
Construction Pathologies

T

Semestral /
Semester

84

TP 30

3

Optativa / Optional
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Crítica e Estética da Arquitectura /
Critic and Aesthetics of
HTC
Architecture

Semestral /
Semester

84

TP 30

3

Optativa / Optional

Paisagismo / Landscaping

Semestral /
Semester

84

TP 30

3

Optativa / Optional

Semestral /
Semester

84

TP 30

3

Optativa / Optional

U

Desenho Assistido por Computador
TRC
/ Computer Assisted Design
(9 Items)

Anexo II - - - 2º Ciclo / 1º Ano / 2º Semestre
A13.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A13.1. Study Cycle:
Architecture
A13.2. Grau:
Mestre
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ciclo / 1º Ano / 2º Semestre
A13.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd CYcle / 1st Year / 2nd Semester

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

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

Projecto II / Project II

PA

Semestral /
Semester

336

TP 180

12

-

Urbanística II / Urbanistics II

U

Semestral /
Semester

112

TP 60

4

-

Direito / Law

U

Semestral /
Semester

56

TP 30

2

-

História da Arquitectura Portuguesa
II / History of Portuguese
HTC
Architecture II

Semestral /
Semester

112

TP 60

4

-

Edificações II / Buildings II

T

Semestral /
Semester

140

TP 60

5

-

Reabilitação de Edifícios e Sítios /
T
Rehabilitation of Buildings and Sites

Semestral /
Semester

84

TP 30

3

Optativa / Optional

Ecologia Urbana / Urban Ecology

Semestral /
Semester

84

TP 30

3

Optativa / Optional

U

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

Semestral /
Semester

84

TP 30

3

Optativa / Optional

Projecto Assistido por Computador /
TRC
Computer Assisted Project

Semestral /
Semester

84

TP 30

3

Optativa / Optional

(9 Items)

Anexo II - - - 2º Ciclo / 2º Ano / 1º Semestre
A13.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A13.1. Study Cycle:
Architecture
A13.2. Grau:
Mestre
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ciclo / 2º Ano / 1º Semestre
A13.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Cyclo / 2nd Year / 1st Semester

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 III - Tese ou Estágio / Project III PA
Dissertation or Professional Practice

Semestral /
Semester

336

TP 180

12

-

Urbanística III / Urbanistics III

U

Semestral /
Semester

112

TP 60

4

-

Organização e Gestão de Projecto e Obra
/ Organization and Management of Project T
and Building Site

Semestral /
Semester

112

TP 60

4

-

Edificações III / Buildings III

T

Semestral /
Semester

140

TP 60

5

-

Métodos de Investigação / Methods of
Research

HTC

Semestral /
Semester

56

TP 60

2

-

Optativa (História ou Design)/ Optional
(Design History)

HTC

Semestral /
Semester

84

TP 30

3

Optativa / Optional

Optativa Geografia ou Urbanismo) /
Optional (Geography or Urban Planning)

U

Semestral /
Semester

84

TP 30

3

Optativa / Optional

Optativa (Engenheira Civil ou Design) /
Optional (Civil Engineer or Design)

T

Semestral /
Semester

84

TP 30

3

Optativa / Optional
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84

TP 30

3

Optativa / Optional

(9 Items)

Anexo II - - - 2º Ciclo / 2º Ano / 2º Semestre
A13.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
A13.1. Study Cycle:
Architecture
A13.2. Grau:
Mestre
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ciclo / 2º Ano / 2º Semestre
A13.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Cycle / 2nd Year / 2nd Semester

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)

Dissertação (Mestrado Científico) /
Dissertation (Scientific Master)

PA

Semestral /
Semester

560

TP 195

20

Optativa / Optional

Estágio (Mestrado Profissional) /
Professional Practice (Professional
Master)

PA

Semestral /
Semester

560

TP 195

20

Optativa / Optional

Projecto IV / Seminários - Tese ou
Estágio / Project IV / Seminaries Dissertation or Professional Practice

PA

Semestral /
Semester

280

TP 225

10

-

(3 Items)

Perguntas A14 a A15
A14. Regime de funcionamento:
Outros
A14.1. Se outro, especifique:
Diurno / Pós Laboral
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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)
Luís Filipe Pires Conceição

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 - Acordo Tripartido - GL - Escola Secundária do Entroncamento - Município do Entroncamento - Parte 1
A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Acordo Tripartido - GL - Escola Secundária do Entroncamento - Município do Entroncamento - Parte 1
A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Acordo Tripartido - Grupo Lusófona - Escola Secundária do Entroncamento - Município do Entroncamento Parte 1.pdf
Anexo III - Acordo Tripartido - GL - Escola Secundária do Entroncamento - Município do Entroncamento - Parte 2
A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Acordo Tripartido - GL - Escola Secundária do Entroncamento - Município do Entroncamento - Parte 2
A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Acordo Tripartido - Grupo Lusófona - Escola Secundária do Entroncamento - Município do Entroncamento Parte 2.pdf
Anexo III - Acordo Tripartido - GL - Escola Secundária do Entroncamento - Município do Entroncamento - Parte 3
A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Acordo Tripartido - GL - Escola Secundária do Entroncamento - Município do Entroncamento - Parte 3
A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Acordo Tripartido - Grupo Lusófona - Escola Secundária do Entroncamento - Município do Entroncamento Parte 3.pdf
Anexo III - Inatel - Parte 1
A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Inatel - Parte 1
A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._INATEL-COFAC - Parte 1.pdf
Anexo III - Inatel - Parte 2
A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Inatel - Parte 2
A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._INATEL-COFAC - Parte 2.pdf
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Anexo III - Inatel - Parte 3
A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Inatel - Parte 3
A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._INATEL-COFAC - Parte 3.pdf
Anexo III - LAHDB - Parte 1
A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
LAHDB - Parte 1
A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._COFAC-LAHDB - Parte 1.pdf
Anexo III - LAHDB - Parte 2
A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
LAHDB - Parte 2
A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._COFAC-LAHDB - Parte 2.pdf
Anexo III - Instituto de Acção Social das Forças Armadas - Parte 1
A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Instituto de Acção Social das Forças Armadas - Parte 1
A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Instituto de Acção Social das Forças Armadas - Parte 1.pdf
Anexo III - Instituto de Acção Social das Forças Armadas - Parte 2
A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Instituto de Acção Social das Forças Armadas - Parte 2
A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Instituto de Acção Social das Forças Armadas - Parte 2.pdf
Anexo III - Instituto de Acção Social das Forças Armadas - Parte 3
A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Instituto de Acção Social das Forças Armadas - Parte 3
A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Instituto de Acção Social das Forças Armadas - Parte 3.pdf
Anexo III - Instituto de Acção Social das Forças Armadas - Parte 4
A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Instituto de Acção Social das Forças Armadas - Parte 4
A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Instituto de Acção Social das Forças Armadas - Parte 4.pdf
Anexo III - Instituto de Acção Social das Forças Armadas - Parte 5
A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
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Instituto de Acção Social das Forças Armadas - Parte 5
A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Instituto de Acção Social das Forças Armadas - Parte 5.pdf
Anexo III - AMTL
A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
AMTL
A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._AMTL-COFAC.pdf
Anexo III - Município de Odivelas - Parte 1
A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Município de Odivelas - Parte 1
A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Câmara Municipal de Odivelas 31-10-2006 - Parte 1.pdf
Anexo III - Município de Odivelas - Parte 2
A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Município de Odivelas - Parte 2
A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Câmara Municipal de Odivelas 31-10-2006 - Parte 2.pdf
Anexo III - ANESPO - Parte 1
A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
ANESPO - Parte 1
A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Cofac-ANESPO - Parte 1.pdf
Anexo III - ANESPO - Parte 2
A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
ANESPO - Parte 2
A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A16.1.2._Cofac-ANESPO - Parte 2.pdf
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.
A Instituição que tutela o ciclo em avaliação conta com diversos colaboradores dedicados em exclusivo ao
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acompanhamento dos estudantes em estágio e de um colaborador para apoio internacional. Nos estágios nacionais, os
estudantes/graduados são acompanhados por um tutor em permanência. No Portal Emprego:
http://emprego.grupolusofona.pt alunos podem aceder a toda a informação disponível no Portal Emprego, ofertas
inseridas pelas empresas registadas e responder on-line, permitindo agilizar a relação Universidade-Empresas e
Alunos-Empresas. O SACEE – Serviço de Apoio à Criação de Emprego e Estágios, mantém contacto com instituições a
nível nacional e internacional, dos diferentes sectores de actividade, com o objectivo de alargar as possibilidades de
estágio e inserção no mercado de trabalho, realizando diversas acções. Os estágios internacionais decorrem ao abrigo
dos Programas LLP/Erasmus e LLP/LDV.
A16.2. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training
periods.
The University has staff members dedicated to following students in national internships and a staff member for
international internships. Regarding national internships, students are followed by a permanent tutor always available
by email or mobile phone.On Portal Emprego (http://emprego.grupolusofona.pt)students can access all the information
available on this Portal, offers posted by registered companies, and submit an online reply, thus making the
relationship between the University and the companies, and between the companies and the students, easier.SACEE–
Support Service to the Creation of Employment and Internships keeps in touch with institutions both nationally and
internationally, from the different sectors of activity,with a view to broaden the possibilities of finding internships
places and entry into the work market to students and graduates,by undertaking various initiatives. International
internships are held under the LLP/Erasmus and LLP/LDV Programmes.

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 Categoria Profissional /
pertence / Institution
Professional Title

Habilitação Profissional /
Professional Qualifications

Nº de anos de serviço /
No of working years

<sem resposta>

Pergunta A17
A17. Observações:
O 2º Ciclo do Mestrado Integrado em Arquitectura inclui uma parte curricular (os 3 primeiros semestres) e uma unidade
curricular de Dissertação (Mestrado Científico) ou de Estágio (Mestrado Profissional), no 4º semestre, podendo os
alunos optar por um dos tipos de Mestrado. A escolha da Dissertação implica a produção de um trabalho de
investigação original, defendido perante um júri académico; a escolha de Estágio implica a produção de um relatório de
estágio, também defendido perante um júri académico.
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A17. Observations:
The 2º Cicle of the Integrated Master in Architecture includes a scholar component (the first 3 semesters) and a
curricular unit of Dissertation (Scientific Master) or of Training (Professional Master), in the 4th semester. The students
can choose either option of Master. The Scientific Master implies the production of an original research work,
presented before an academic jury; the Professional Master implies the production of a training report, also to be
presented before an academic jury.

1. Objectivos do ciclo de estudos
1.1. Objectivos definidos para o ciclo de estudos.
O curso tem por objectivo formar Arquitectos de acordo com as directivas enunciadas pela Ordem dos Arquitectos,
Comissão Europeia e União Internacional dos Arquitectos. O Curso organiza-se em dois ciclos de estudos: O 1.º Ciclo
transmite as ferramentas teóricas e práticas, gerais e específicas, fundamentais para a aprendizagem do exercício da
profissão. O 2.º Ciclo aprofunda esses conhecimentos e práticas, introduzindo, com crescente complexidade, valores
da prática e enquadramento real, bem como um crescente espírito de investigação, nas diversas áreas científicas
relevantes. Para além dos 11 pontos enunciados pela Directiva Europeia, é preocupação específica deste curso, a
formação de Arquitectos com uma consciência e saberes específicos nos domínios urbanos e regionais, em particular
relacionados com o espaço meridional-mediterrâneo em que se insere, nas suas vertentes cultural, geográfica e
ecológica.
1.1. Study cycle's objectives.
The course aims to train architects in accordance with guidelines enunciated by the Association of Architects, by the
European Commission and by the International Union of Architects. The course is organized in two studies cycles: The
1st cycle conveys theoretical and practical tools, both general and specific, key to learning the profession. The 2nd
cycle deepens this knowledge and practices, introducing, with increasing complexity, values from real and practical
framework, as well as a growing spirit of research in various relevant scientific fields. Beyond the 11 points set forth by
the European Guideline, training architects with specific awareness and knowledge on urban and regional fields,
particularly related to the meridional-Mediterranean space where it belongs, within its cultural, geographic and
ecological aspects, is a special concern of this course,.
1.2. Demonstração de que os objectivos definidos se enquadram na missão e objectivos da instituição.
O projecto educativo, científico e cultural do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMAT) tem como principais
objectivos gerais: 1) Ministrar o ensino superior universitário nas diferentes áreas do conhecimento; 2) Realizar
estudos de pesquisa e de investigação científica e tecnológica. Tem ainda os seguintes objectivos específicos: 1) O
ensino superior universitário, em todos os graus legalmente admissíveis; 2) A formação humana, cultural, científica,
técnica e tecnológica; 3) A realização da investigação fundamental e aplicada; 4) A participação activa no sistema
nacional de ensino; 5) A prestação de serviços à comunidade, numa perspectiva de valorização recíproca,
racionalização e aproveitamento máximo dos recursos nacionais; 6) A educação permanente e a formação ao longo da
vida; 7) A contribuição, no seu âmbito de actividade, para o desenvolvimento de Portugal, a cooperação internacional e
a aproximação entre os povos, com especial relevo para os povos de língua portuguesa e da sub-região em que se
insere. Os objectivos definidos para o presente ciclo de estudos estão de acordo com esta abrangência e
diversificação, em ordem à garantia de uma efectiva cobertura de todas as áreas de formação que possam interessar à
região Algarve, território onde o ISMAT tem especial impacto a nível da formação em qualidade de recursos humanos e
a promoção de actividades originais de investigação e desenvolvimento em campos relacionados.
1.2. Demonstration that the study cycle's objectives are compatible with the institution's mission and objectives.
The educational, scientific and cultural project of Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes – ISMAT (Manuel Teixeira
Gomes Higher Education Institute - MTGHEI) has the following main objectives: 1) Ministering academic higher
education in the different areas of knowledge; 2) Conducting research studies and scientific and technological
research. It also has the following specific objectives: 1) Higher education teaching, in every legally admissible
degrees; 2) Human, cultural, scientific, technical and technological training; 3) Conduction of fundamental and applied
research; 4) An active participation in the national teaching system; 5) Providing services to the community, in a
perspective of reciprocal value, rationalisation and maximum exploitation of national resources; 6) A permanent
education and training throughout life; 7) A contribution, in the scope of the activity, for the development of Portugal,
international cooperation and bringing people together, with special emphasis to Portuguese speaking communities
and the sub-region they are part of. The objectives defined for the present study cycle are in agreement with this
comprehensiveness and diversification, regarding the guarantee of an effective coverage of every training area that may
integrate the region of Algarve, territory in which ISMAT has a special impact on the level of training in human
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resources quality and the promotion of original research and development activities in related fields.
1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objectivos do presente ciclo de estudos são divulgados a docentes e discentes através da página electrónica do
ISMAT (www.ismat.pt); através da sua publicitação na página específica do ciclo de estudos na plataforma de moodle
da instituição, e através da sua integração na versão impressa de diferentes peças de divulgação e promoção do curso.
Complementarmente, no início de cada ano lectivo, é amplamente distribuída uma versão digital desta informação,
através da disponibilização de pen digital contendo objectivos e regulamentos do ciclo de estudos.
1.3. Means by which the students and teachers involved in the study cycle are informed of its objectives.
The objectives of the present study cycle are disclosed to lecturers and students through ISMAT electronic page
(www.ismat.pt); through its publication in the specific page of study cycles in the moodle platform of the institution,
and through its integration in the printed version of different dissemination and promotion sheets of the degree.
Complementarily, in the beginning of each academic year, a digital version of this information is highly distributed,
through a digital pen that contains the objectives and norms of the study cycle.

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 estrutura orgânica é formada por Director, Administrador, Conselho Científico, Conselho Pedagógico e Conselho
Geral. Estes órgãos intervêm nas diversas fases do processo decisório e enquadram e legitimam a actuação dos
responsáveis pelos ciclos de estudos, do modo seguinte: 1. As unidades orgânicas e os cursos são dirigidos por
directores, nomeados por despacho conjunto do Director e do Administrador. 2. O Administrador apresenta à entidade
instituidora, a proposta de distribuição do serviço docente, recebida dos directores das unidades orgânicas, para
contratação, resultante da prévia deliberação do Conselho Científico. 3. O Conselho Científico delibera sobre a
estrutura curricular e os planos de estudos dos ciclos de estudos a criar ou em funcionamento, ouvido o Conselho
Pedagógico do estabelecimento e o Conselho Pedagógico da unidade orgânica.
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.
The organic structure is formed by Director,Administrator,Technical-Scientific Council,Pedagogic Council (PC) and
General Council.These are the bodies of the institution which,exercising their competencies and respecting the powers
legally conferred upon the promoting entity,intervene in the various stages of the decision-making process and frame
and legitimize the actions of those responsible for the study cycles as follows:
1.the organic units and the programmes are run by directors,appointed by joint decision of the Director and the
Administrator of the institution
2.the Administrator submits to the promoting entity, the proposal for teaching duty allocation,received from the
directors of the organic units,for hiring,derived from the previous deliberation of the Scientific Council (SC)
3.the SC deliberates on the curricular structure and the study plans of the study cycles to be created or being
taught,once the PC of the institution and the PC of the organic unit have been heard
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.
A participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão é assegurada através do seu
assento nos órgãos estatutariamente previstos, nomeadamente as comissões pedagógicas, bem como através da sua
consulta através de inquérito e realização de reuniões de reflexão por ocasião da implementação de processos de
reforma considerados relevantes para a evolução do processo de ensino/aprendizagem. Complementarmente,
procede-se semestralmente à realização de reuniões gerais de docentes e reuniões parcelares com os discentes de
cada ano do ciclo de estudos, por forma a avaliar do seu grau de conhecimento e apreciação das transformações em
curso e eventuais sugestões de melhoria.
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.
The active participation of teachers and students in the processes of decision making is ensured through its seat in the
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bodies statutorily provided, including educational committees, as well as through its consulting through investigation
and discussion meetings during the implementation process reform considered relevant to the evolution of teaching
and learning. In addition, there shall be six months to the general meetings of teachers and learners with partial
meetings each year of the course in order to assess their level of knowledge and appreciation of the ongoing changes
and suggestions for improvement.

2.2. Garantia da Qualidade
2.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
Os mecanismos de garantia de qualidade para este ciclo de estudos foram definidos em função da cultura interna de
qualidade da instituição (e do grupo Lusófona) e dos requisitos externos de avaliação da qualidade conhecidos. Estes
mecanismos incidem sobre a monitorização de: processo de ensino e aprendizagem; oferta formativa; recursos
humanos; recursos materiais e sistemas de informação; investigação; serviços administrativos; acção social e
mobilidade; ligação à sociedade civil. Os mecanismos definidos incluem: envolvimento e participação formal de
actores académicos nos diferentes órgãos de gestão (de acordo com estatutos); organização de seminários e acções
internas de formação; envolvimento de entidades externas na participação em órgão e em processos de avaliação e
certificação (ex. EUA; APESP); processamento de informação através de sistema de informação interno; inquirição
numa base regular de todos os intervenientes na instituição sobre cada um dos tópicos em avaliação.
2.2.1. Quality assurance mechanisms for the study cycle.
The quality assurance mechanisms for this study cycle were defined according to the internal quality culture of the
institution and the known external requirements for quality assessment.
The mechanisms focus on the monitoring:
-The teaching and learning process;
-The training offer;
-Human resources;
-Material resources and information systems;
-Research;
-Academic services;
-Social support and mobility;
-Connection to civil society.
The defined mechanisms include:
-Involvement and formal participation of academic actors in the various management bodies (in accordance with the
statutes);
-Organization of seminars and internal training sessions;
-Involvement of external bodies in the participation as an organ as well as in assessment and certification processes
(e.g. EUA; APESP);
-Information processing through the internal information system (BI);
-Inquiry on a regular basis of all the players in the institution regarding each of the items being assessed.
2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na
instituição.
A cultura de qualidade da instituição de ensino promotora do presente ciclo de estudos revela-se numa dupla
dimensão: por um lado, a qualidade surge como elemento estratégico das práticas e atitudes institucionais; por outro
lado, reflecte-se na criação de uma estrutura organizacional (o Gabinete de Gestão de Qualidade da entidade
instituidora) responsável pela coordenação dos esforços individuais e colectivos de promoção da qualidade e pela
gestão do sistema interno de garantia da qualidade. Complementarmente, existe um responsável de gestão da
qualidade em cada ciclo de estudos, normalmente o responsável pela coordenação pedagógica do mesmo, que
funciona como ponto de articulação junto da unidade central, e a liderança de topo. O responsável académico máximo
do ISMAT assegura a comunicação entre os diferentes níveis. O Gab.de Gestão da Qualidade funciona na dependência
directa da Administração da entidade instituidora, sendo coordenado a nível do ISMAT pela Dra. Maria Ivone Portugal.
2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
The quality culture of the institution that promotes the present study cycle is reflected on a two-fold dimension where,
on the one hand, quality emerges as a strategic element of the institutional practices and attitudes, and, on the other
hand, is reflected on the creation of an organizational structure – the quality management office – responsible for
coordinating the individual and collective efforts to promote quality and for managing the institution’s internal quality
assurance system. At the same time, there is a person responsible for quality management in each study cycle, usually
the person responsible for its pedagogic coordination, which acts as articulation point with the central unit, while the
top management of ISMAT ensures communication among the different levels.
The Quality Assurance Office works under the direct supervision of the Dean’s Office and the Administration, and is
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coordinated by Dra. Maria Ivone Portugal.
2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.
Os procedimentos utilizados para recolha de informação, para acompanhamento e para avaliação periódica do ciclo de
estudos enquadram-se no Plano de Garantia de Qualidade da Instituição, resultando do uso efectivo dos sistemas de
informação (bases de dados e business intelligence) que suportam o sistema interno de garantia de qualidade. Estes
procedimentos incluem: análise em Sistema Interno de dados institucionais e de gestão; análise em Sistema Interno do
desempenho de alunos e docentes; análise em fontes externas de indicadores sobre empregabilidade; aplicação
regular de inquéritos tendo em conta duas componentes distintas: uma avaliação centrada nos resultados da própria
docência e uma avaliação dos processos “administrativos” de apoio; análise do registo de sumários; análise em
Sistema Interno de percursos diplomados. O diagnóstico realizado permite a redefinição dos objectivos e estratégias
do ciclo de estudos e, em âmbito mais amplo, das políticas e do planeamento institucional.
2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study cycle.
The procedures used to gather information, to monitor and to periodically assess the study cycle comply with the
Institution’s Quality Assurance Plan and are the result of the effective use of the information systems (databases and
business intelligence) which support the internal quality assurance system. These procedures include:
• IS analysis of the institutional and management data;
• IS analysis of students and teachers’ performance;
• Analysis in external sources of employability indicators;
• Regular surveys which bear in mind two distinct components: an assessment focused on the results of the teaching
itself, and an assessment of “administrative” support processes;
• Analysis of the summary register;
• IS analysis of the graduates’ careers.
The diagnostic made enables the direction to redefine the objectives and the strategies for the study cycle and, more
broadly speaking, the institutional policies and planning.
2.2.4. Formas de avaliação das qualificações e das competências dos docentes para o desempenho das suas funções.
As formas de avaliação das qualificações e competências dos docentes para o desempenho das suas funções
utilizadas são as seguintes: inquirição dos estudantes sobre o desempenho pedagógico e científico dos docentes;
análise de dados disponíveis em SI sobre performance dos docentes (ex. rácios da avaliação); mecanismo de peer
feedback, envolvendo a consulta e avaliação de docentes pelos seus pares; especificação de requisitos formais para a
contratação e progressão do docente na carreira, que incluem verificação de competências pedagógicas, académicas e
de investigação; análise e verificação de sumários e registos de assiduidade; avaliação do currículo e trajecto
académico do docente pelos órgãos directivos e serviços de recursos humanos da instituição numa base semestral;
verificação das taxas e perfis de utilização por parte do docente das novas tecnologias de informação e da
comunicação colocadas à sua disposição.
2.2.4. Mechanisms for evaluating the academic staff qualifications and competences for the performance of its functions.
The teachers’ qualifications and competencies for performing the functions held are assessd using the following
means:
- Students’ surveys regarding the teachers’ pedagogic and scientific performance;
- Analysis of available data in IS on teachers’ performance (e.g. assessment ratios);
- Peer feedback mechanism involving the consultation and assessment of teachers by their peers;
- Specification of formal requisites to hire and evolve in the teacher’s career which include the verification of pedagogic,
academic and research competencies;
- Analysis and verification of summaries and attendance registers;
- Organization of training procedures for the teaching staff;
- Assessment of the teacher’s curriculum and academic path by the managing bodies and the institution’s human
resources services on a semesterly basis;
- Verification of the teachers’ usage rates and profiles regarding new information and communication technologies
made available to them.
2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de melhoria.
A discussão e utilização dos resultados de avaliações, com vista à garantia de qualidade e definição de acções de
melhoria, envolverá os serviços directamente responsáveis pela gestão da qualidade, coordenados pelo Gabinete de
Gestão da Qualidade, bem como os órgãos de gestão pedagógicos e científicos da instituição e do ciclo de estudos.
Estes, fazendo uso dos mecanismos já previstos no Sistema Interno de garantia de Qualidade, e de outros que venham
a ser considerados no contexto de reuniões formais envolvendo também docentes, discentes e demais interessados,
promoverão a apresentação à entidade instituidora de um plano de curto e médio prazo para melhoria do ciclo de
estudos. Os resultados serão ainda disponibilizados à comunidade académica e ao público em geral.
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2.2.5. Discussion and use of study cycle’s evaluation results to define improvement actions.
Discussing and using the results of assessments with a view to ensuring quality and defining improvement actions will
involve the Services directly responsible for quality management, coordinated by the Quality Management Office, as
well as the institution’s and of the study cycle’s Academic and Scientific management bodies. These, making use of the
mechanisms that are already part of the Internal Quality Assurance System, and others which may be considered in the
context of formal meetings involving teachers, students and other stakeholders as well, will foster the presentation to
the promoting institution of a short- and medium- term plan aiming to improve the study cycle.
The results will also be made available to the academic community and the general public.

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.
Não.
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.
No.

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)

Sala de aula 1 / Classroom 1

58.6

Sala de aula 2 / Classroom 2

60.5

Sala de aula 3 / Classroom 3

85.1

Sala de aula 4 / Classroom 4

66.6

Sala de aula 5 / Classroom 5

43.8

Laboratório de Informática / Computer Laboratory

45

Sala de exposições / Exhibition room

81

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

Número / Number

Armários metálicos / Metal closets

3

Bancos para estirador / Architects stools

23

Cadeiras / Chairs

5

Cadeiras para estirador / Architects chairs

139

Ecrans / Screens

4

Estiradores individuais / Single architects tables

75

Estiradores duplos / Double architects tables

41
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Retroprojectores / Overhead projector

4

Projectores / Datashow

3

Quadros brancos / Whiteboards

5

Mesas / Tables

13

Computadores / Computers

15

Impressora grande formato / Printing plotter

1

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 COFAC, crl entidade instituidora do estabelecimento de ensino ISMAT– Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes,
onde se insere o ciclo de estudo em avaliação, tem as suas contas devidamente certificadas por uma Sociedade de
Revisores Oficias de Contas .
Em 2009 a entidade apresentou um capital social de 4.999.211,26€ e um capital próprio 18.643.099,28€. O resultado
liquido do exercício foi 1.838.222,52€. O cashflow anual de 8.325.150,76€
Os valores acima indicados permitem claramente atestar da solidez financeira da entidade instituidora,
considerando-se assim criadas todas as condições de sustentabilidade para o presente Ciclo de Estudos.
3.1.3 Financial resources available for the study cycle to fulfill its objectives in a sustained way.
COFAC, crl is the promoting entity of the learning institution ISMAT– Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, where
the study cycle being assessed is integrated. COFAC, crl has its accounts duly certified by a Chartered Certified
Accountants firm.
In 2009, the entity’s issued capital was in the amount of 4,999,221.26 € and its equity in the amount of 18,643,099.28 €.
The net income for the year was 1,838,22.52€. The annual cash flow was 8,325,150.76 €.
The amounts mentioned above allow us to clearly attest to the financial soundness of the promoting entity. We
therefore consider that all conditions have been created regarding the sustainability of the present study cycle.

3.2 Parcerias
3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
O ISMAT mantém relações com a TU / Eindhoven (Universidade Técnica, Países Baixos), no âmbito do ciclo de estudos.
Através da COFAC, existem ainda acordos bilaterais com o Instituto de Arquitectura e Urbanismo Ion Mincu, de
Bucareste e com a Universidade de Génova. O ISMAT é membro fundador da Academia de Escolas de Arquitectura e
Urbanismo de Língua Portuguesa, sediada na Faculdade de Arquitectura da UTL. O director do ciclo de estudos é
membro eleito do Conselho Directivo da EAAE/AEEA. Docentes do ciclo de estudos mantêm relações académicas com
a Universidad de Sevilla, Espanha. Existem propostas de intercâmbio no âmbito do Programa Leonardo da Vinci com a
Universitat Leipzig, Alemanha, e a Universidad de la Rioja, Espanha.
3.2.1 International partnerships within the study cycle.
ISMAT maintains relations with TU / Eindhoven (Technical University, The Netherlands) within the scope of the studies
cycle. Through RAP, there are also bilateral agreements with the Institute of Architecture and Urbanism Ion Mincu, of
Bucharest and with the University of Genoa. ISMAT is a founding member of the Academy of Portuguese Speaking
Architecture and Urbanism Schools, based at the Faculty of Architecture of UTL. The Director of the studies cycle is an
elected member of EAAE / AEEA’s Board. Teachers of the studies cycle maintain academic relations with the University
of Seville, Spain. Within the scope of Leonardo da Vinci Program, there are proposals for exchange, with the University
of Leipzig, Germany, and with the University de la Rioja, Spain.
3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.
No âmbito do ISMAT, existem ligações departamentais com o urso de Design de Comunicação. Relativamente outras
instituições de ensino nacionais, existem relações privilegiadas com a Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias, e também com a Universidade da Beira Interior. O ISMAT é membro fundador da Academia de Escolas de
Arquitectura e Urbanismo de Língua Portuguesa, sediada na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de
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Lisboa.
O presente ciclo encontra-se recohecido pela ordem dos arquitectos.
3.2.2 Collaboration with other study cycles of the same or other institutions of the national higher education system.
Within the scope of ISMAT, there are departmental links with the course of Communication Design. As regards other
national educational institutions, there are privileged relations with the University Lusófona de Humanidades e
Tecnologias, and also with the University of Beira Interior. ISMAT is a founding member of the Academy of Portuguese
Speaking Architecture and Urbanism Schools, headquartered at the Faculty of Architecture of Lisbon Technical
University.
ULP - Lusófona University of Porto
ESEAG – High Educational Institution Almeida Garret
ISPO – Oeste High Polytechnic Institute
ISDOM – High Institute Dom Dinis
Lisbon Technical University Faculty of Architecture
Faculty of Fine Arts of the University of Lisbon
Vasco Gama University, University of Évora
Gallaecia High Institute of Convent of Orada Foundation
Faculty of Architecture of Technical University of Lisbon
3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
A cooperação interinstitucional ao nível do ciclo de estudos está definida em função de uma dupla articulação. Por um
lado, a direcção académica do curso tem completa autonomia para a promoção de acordos e parcerias com outras
instituições, desde que as mesmas se restrinjam a um âmbito académico. Entretanto, a celebração formal de acordos
ou parcerias é sempre articulada com a Direcção e a Administração. Sempre que esses modelos de colaboração
envolvam componentes financeiras ou de âmbito mais lato, nomeadamente ao nível da prestação de serviços, está
definida a necessidade de autorização por parte da Administração. A promoção da cooperação interinstitucional é
ainda assegurada a nível internacional pela Direcção de Relações Internacionais da entidade instituidora. A Direcção
pode também, em casos pontuais, tomar a iniciativa de desenvolver contactos com vista à celebração de acordos e
parcerias.
3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study cycle.
The interinstitutional cooperation at the level of the study cycle is defined along a two-fold combination. On the one
hand, the programme’s academic direction has full autonomy to establish agreements and partnerships with other
institutions as long as they solely have an academic nature. Whenever these cooperation models involve financial
components or are broader in character, namely regarding the provision of services, the need to obtain authorization
from the academic direction and administration of IES. In any case, the contact initiative always originates in the body
which coordinates the study cycle. Fostering inter-institutional cooperation is also assured at international level by the
International Relations Direction of the institution.

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 e o sector público são, no essencial,
mediadas pela dinâmica própria da entidade instituidora e dos órgãos de gestão da instituição. Assim, para além da
participação activa de elementos destes sectores nos órgãos de consulta estatutariamente definidos (Conselho Geral
do ISMAT), é prática institucionalizada e incentivada, em linha aliás com o preconizado nos princípios orientadores da
declaração de Bolonha, o envolvimento de elementos oriundos do tecido empresarial e do sector público em iniciativas
regulares de ligação à comunidade e divulgação de conhecimento, como fóruns e conferências, para além da
integração destes elementos como docentes e conferencistas convidados em momentos e unidades curriculares
diversas do ciclo de estudos.
3.2.4 Relationship of the study cycle with business network and the public sector.
Relationship practice of the studies cycle with business and public sectors are essentially mediated by both the
founding body and the management bodies of the institution’s own dynamics. Thus, in addition to the active
participation of elements from these sectors in statutorily defined consultation bodies (ISMAT General Council), it is an
encouraged and institutionalized practice, moreover, in line with the recommendations of the guiding principles of the
Bologna declaration, involving elements from the businesses and public sector in regular initiatives in regular
community liaison and knowledge dissemination, like forums and conferences, in addition to integrating these
elements as teachers and guest lecturers at moments and in curricular units different from the course.
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4. Pessoal Docente e Não Docente
4.1. Pessoal Docente
4.1.1. Equipa docente do ciclo de estudos
Anexo VII - - - 1º Ciclo / 1º Ano / 1º Semestre
4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
4.1.1.1. Study Cycle:
Architecture
4.1.1.2. Grau:
Mestre
4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ciclo / 1º Ano / 1º Semestre
4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Cycle / 1st Year / 1st Semester

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

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

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

Desenho Básico / Basic
Drawing

Sandra Morgado
Neto

TP

6

1

24

-

Elementos de Arquitectura /
Elements of Architecture

Luís Filipe Pires
Conceição; Marta
TP
Isabel Sena Augusto

9

1

25

-

Introdução ao Pensamento
Contemporâneo / Introduction José Alberto Baptista T
to Contemporary Ideas

2

1

31

-

Introdução à Geometria /
Introduction to Geometry

Sara Navarro
Condesso

TP

4

1

24

-

Introdução à Teoria da
Arquitectura / Introduction to
the Theory of Architecture

Tiago de Almeida
Cardoso Proença de TP
Oliveira

4

1

27

-

Materiais e Sistemas
Construtivos I / Building
Materials and Systems I

José Miguel Paulo de
TP
Lima Ferreira

3

1

25

-

(6 Items)

Anexo VII - - - 1º Ciclo / 1º Ano / 2º Semestre
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4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
4.1.1.1. Study Cycle:
Architecture
4.1.1.2. Grau:
Mestre
4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ciclo / 1º Ano / 2º Semestre
4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Cycle / 1st Year / 2nd 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
Número Total
Semanal /
Observações /
Turmas /
Alunos / Total
Weekly Hours
Observations (3)
No. classes students
(2)

Antropologia do Espaço /
Space Anthropology

Mostafa Zekri

T

2

1

25

-

Arquitectura Analítica /
Analytical Architecture

Luís Filipe Pires
Conceição; Marta Isabel TP
Sena Augusto

9

1

24

-

Desenho Analítico /
Analytical Drawing

Maria Constança
Pignatelli de Sousa e
Vasconcelos; Sandra
Morgado Neto

TP

6

1

24

-

Geometria e Técnicas de
Representação / Geometry Sara Navarro Condesso
and Representation Technics

TP

4

1

24

-

História da Arquitectura
Contemporânea / History of
Contemporary Architecture

Tiago de Almeida
Cardoso Proença de
Oliveira

TP

4

1

26

-

Materiais e Sistemas
Construtivos II / Building
Materials and Systems II

José Miguel Paulo de
Lima Ferreira

TP

3

1

24

-

(6 Items)

Anexo VII - - - 1º Ciclo / 2º Ano / 1º Semestre
4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
4.1.1.1. Study Cycle:
Architecture
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4.1.1.2. Grau:
Mestre
4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ciclo / 2º Ano / 1º Semestre
4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Cycle / 2nd Year / 1º Semester

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

Tipo de
metodologia /
Methodology (1)

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

Construções I /
Constructions I

Estevão António Arsénio
Duarte; José Estêvão dos
Santos Rosa

TP

4

2

35

-

Desenho de Espaços
Exteriores / Drawing of
Outside Spaces

Maria Eduarda de Sousa
Coutinho; Sandra Morgado
TP
Neto; Isa Maria Landeiro
Sequeira

4

2

37

-

Estática / Statics

Licínio Cantarino de
Carvalho; José Estêvão dos TP
Santos Rosa

3

2

33

-

História da Arquitectura
Clássica / History of
Classical Architecture

Hugo P. H. da Nazareth
Fernandes de Cerqueira;
Clara Germana Ramalho
Moutinho Gonçalves

TP

4

2

38

-

Luís António Durão; Hugo
Introdução ao Projecto / Philippe Nazareth
Fernandes de Cerqueira;
Introduction to Project
Maria Inês Correia Cerol

TP

9

2

39

-

Perspectiva e Teoria das
Sombras / Perspective Sara Navarro Condesso
and Shadow Theory

TP

4

2

36

-

(6 Items)

Anexo VII - - - 1º Ciclo / 2º Ano / 2º Semestre
4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
4.1.1.1. Study Cycle:
Architecture
4.1.1.2. Grau:
Mestre
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4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ciclo / 2º Ano / 2º Semestre
4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Cycle / 2nd Year / 2nd 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
Número Total Observações /
metodologia /
Semanal /
Turmas /
Alunos / Total Observations
Methodology (1) Weekly Hours No. classes students
(3)
(2)

Ambiente Natural - Clima /
Natural Environment - Climate

Maria Raquel Ponte da
Luz Martins de Sousa

TP

2

2

33

-

Cartografia e Expressão
Gráfica do Território /
Cartography and Graphic
Expression of the Territory

José Miguel Paulo de
Lima Ferreira

TP

3

2

32

-

Construções II / Constructions Estevão António Arsénio
II
Duarte

TP

4

2

33

-

História da Arquitectura da
Pré-História à Idade Média /
History of Architecture from
Pre-History to the Middle Ages

Clara Germana Ramalho
Moutinho Gonçalves;
Valdemar Fernando da
Silva Coutinho

TP

4

2

38

-

Prática do Projecto / Practice
of Project

Luís António Durão; Hugo
Philippe Nazareth
TP
Fernandes de Cerqueira;
Maria Inês Correia Cerol

9

2

40

-

Sistemas Estruturais I /
Structural Systems I

Licínio Cantarino de
Carvalho

TP

3

2

32

-

Teoria da Cor / Colour Theory

Isa Maria Landeiro
Sequeira

TP

3

2

36

-

(7 Items)

Anexo VII - - - 1º Ciclo / 3º Ano / 1º Semestre
4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
4.1.1.1. Study Cycle:
Architecture
4.1.1.2. Grau:
Mestre
4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
-
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4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ciclo / 3º Ano / 1º Semestre
4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Cycle / 3d Year / 1st 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

Ambiente Natural Geomorfologia / Natural
Environment –
Geomorphology

Maria Raquel Ponte da
TP
Luz Martins de Sousa

3

1

23

-

José António Amaral
Análise Urbana e Territorial /
Trindade Chagas; Ana
Urban and Territorial
TP
Paula Parreira Correia
Analysis
Rainha

4

1

26

-

Construções e Infraestruturas I / Constructions
and Infrastructures I

TP

3

1

23

-

História e Teoria da Cidade /
Ana Catarina Graça de
History and Theory of the
TP
Almeida Marado
City

4

1

29

-

Estevão António
Arsénio Duarte

Projecto Urbano Urban
Project

Ana Cristina Santos
Bordalo; Guilherme
Manuel Torres Leotte
Quintino

TP

9

1

43

-

Sistemas Estruturais II /
Structural Systems II

Licínio Cantarino de
Carvalho; Estevão
TP
António Arsénio Duarte

3

1

25

-

2

1

23

-

Sócio-Economia do Espaço
Lusófono / Socio-Economy José Alberto Baptista
of the Lusophone World

TP

(7 Items)

Anexo VII - - - 1º Ciclo / 3º Ano / 2º Semestre
4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
4.1.1.1. Study Cycle:
Architecture
4.1.1.2. Grau:
Mestre
4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
-
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4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ciclo / 3º Ano / 2º Semestre
4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Cycle / 3d Year / 2nd 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)

José António Amaral
Arquitectura Meridional e
Mediterrânica / Southern and Trindade Chagas;
Mediterranean Architecture
Mostafa Zekri

T

2

1

22

-

Construções e Infraestruturas II / Constructions
and Infrastructures II

Estevão António
Arsénio Duarte

TP

3

1

24

-

Física das Construções /
Physics of Constructions

Licínio Cantarino de
Carvalho

TP

3

1

24

-

Geosociologia Urbana /
Urban Geosociology

Hugo P. H. N.
Fernandes de
Cerqueira

TP

2

1

26

-

História da Cidade
Contemporânea / History of
the Contemporary City

Ana Catarina Graça de
TP
Almeida Marado

4

1

23

-

Metodologia do Desenho
Urbano / Urban Drawing
Methodology

Josué da Silva
Eliziário; Ana Paula
Parreira Correia
Rainha

TP

3

1

25

-

Projecto de Detalhe / Detail
Project

Guilherme Manuel
Torres Leotte Quintino;
TP
Ana Cristina Santos
Bordalo

9

1

34

-

Sistemas Estruturais III /
Structural Systems III

Licínio Cantarino de
Carvalho; Estevão
TP
António Arsénio Duarte

2

1

23

-

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Docente / Academic
staff member

(8 Items)

Anexo VII - - - 2º Ciclo / 1º Ano / 1º Semestre
4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
4.1.1.1. Study Cycle:
Architecture
4.1.1.2. Grau:
Mestre
4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
-
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4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ciclo / 1º Ano / 1º Semestre
4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Cycle / 1st year / 1st Semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Docente / Academic
staff member

Horas
Tipo de
Trabalho
metodologia /
Semanal /
Methodology (1) Weekly Hours
(2)

Número
Turmas /
No.
classes

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

Economia Urbana / Urban Economy

Ricardo Samuel Lisboa
Pereira de Oliveira

T

2

2

43

-

Edificações I / Buildings I

Licínio Cantarino de
Carvalho

TP

4

2

39

-

Rui Manuel Taveira de
História da Arquitectura Portuguesa
Sousa Loureiro;
I / History of Portuguese
Valdemar Fernando da
Architecture I
Silva Coutinho

TP

4

2

37

-

Projecto I / Project I

Luís Filipe Conceição;
Clara Germana
Gonçalves; Ana Maria
Moya Pellitero; Rui
Manuel Sambado

TP

12

2

41

-

Crítica e Estética da Arquitectura

Clara Germana Ramalho
TP
Moutinho Gonçalves

2

1

9

Optativa /
Optional

Urbanística I / Urbanistics I

Ana Catarina Graça de
Almeida Marado; Josué TP
da Silva Eliziário

4

2

42

-

Desenho Assistido por
Computador/Computer-Aided
Design

José Miguel Paulo e
Lima Ferreira

2

1

25

Optativa /
Optional

TP

(7 Items)

Anexo VII - - - 2º Ciclo / 1º Ano / 2º Semestre
4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
4.1.1.1. Study Cycle:
Architecture
4.1.1.2. Grau:
Mestre
4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

14-02-2011 07:30

CEF/0910/25901 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estudo...

31 of 191

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=5a2c0c...

4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ciclo / 1º Ano / 2º Semestre
4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Cycle / 1st Year / 2nd Semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation

Unidades Curriculares /
Curricular Units

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

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

Reabilitação de Sítios e
Edifícios / Rehabilitation of
Buildings and Places

Ana Catarina Graça de
Almeida Marado

TP

2

1

9

Optativa /
Optional

Direito / Law

Ana Luísa Balmori
Padesca

TP

2

2

34

-

Edificações II / Buildings II

Licínio Cantarino de
Carvalho; José Estêvão
dos Santos Rosa

TP

4

2

36

-

História da Arquitectura
Portuguesa II / History of
Portuguese Architecture II

Ana Catarina Graça de
Almeida Marado; Clara
Germana Gonçalves;
Valdemar Coutinho

TP

4

2

34

-

Projecto II / Project II

Luís Filipe Conceição;
Clara Germana
Gonçalves; Ana Maria
TP
Moya Pellitero; Rui Manuel
Sambado

12

2

42

-

Urbanística II / Urbanistics II

João Manuel Rodrigues
de Brito Guterres; Maria
TP
Inês C. R. Cristiano Cerol;
Josué da Silva Eliziário

4

2

34

-

2

1

25

Optativa /
Optional

Projecto Assistido por
José Miguel Paulo de
Computador/Computer-Assisted
Lima Ferreira
Project

TP

(7 Items)

Anexo VII - - - 2º Ciclo / 2º Ano / 1º Semestre
4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
4.1.1.1. Study Cycle:
Architecture
4.1.1.2. Grau:
Mestre
4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-
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4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ciclo / 2º Ano / 1º Semestre
4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Cycle / 2nd Year / 1st 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)

Ecologia Urbana / Urban
Ecology

Miguel João Mendes do
Amaral Santiago Fernandes;
José Miguel Paulo de Lima
Ferreira

TP

2

1

23

Optativa /
Optional

Edificações III / Buildings
III

Licínio Cantarino de Carvalho

TP

4

1

23

-

Métodos de Investigação /
Methods of Research

João Manuel Rodrigues de
Brito Guterres; Maria Raquel
TP
Ponte da Luz Martins de Sousa

4

1

22

-

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

Organização e Gestão de
Projecto e Obra /
Estevão António Arsénio
Organization and
Duarte
Management of Project and
Building Site

TP

4

1

25

-

Miguel João Mendes do
Projecto III - Tese ou
Amaral Santiago Fernandes;
Estágio / Project III - Thesis Sílvia Maria do Carmo Alves;
or Traineship
Tiago de Almeida Cardoso
Proença de Oliveira

TP

12

1

22

-

4

1

27

-

João Manuel Rodrigues de
Urbanística III / Urbanistics
Brito Guterres; Josué da Silva TP
III
Eliziário
(6 Items)

Anexo VII - - - 2º Ciclo / 2º Ano / 2º Semestre
4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Arquitectura
4.1.1.1. Study Cycle:
Architecture
4.1.1.2. Grau:
Mestre
4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
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2º Ciclo / 2º Ano / 2º Semestre
4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Cycle / 2nd Year / 2nd Semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation

Docente / Academic staff
member

Tipo de
metodologia /
Methodology (1)

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

Luís Filipe Pires Conceição;
João Manuel R. Brito Guterres;
Maria Raquel P. L. Martins de
Sousa

TP

13

1

27

Optativa /
Optional

Miguel João Mendes do Amaral
Projecto IV Santiago Fernandes; Sílvia Maria
Seminários / Project IV do Carmo Alves; Tiago de
TP
- Seminaries
Almeida Cardoso Proença de
Oliveira

15

1

21

-

13

1

5

Optativa /
Optional

Unidades
Curriculares /
Curricular Units
Dissertação (Mestrado
Científico) /
Dissertation (Scientific
Masters)

Estágio / Stage

Luís Filipe Pires Conceição;
Miguel João Mendes do Amaral
Santiago Fernandes

TP

(3 Items)

4.1.2. Fichas curriculares
Anexo VIII - Luís Filipe Pires Conceição
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Filipe Pires Conceição
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
4.1.2.4. Categoria:
Professor Associado 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 - Marta Isabel Sena Augusto
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Marta Isabel Sena Augusto
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
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A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
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 - José Alberto Baptista
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Alberto Baptista
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
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 - Tiago de Almeida Cardoso Proença de Oliveira
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Tiago de Almeida Cardoso Proença de Oliveira
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
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:

14-02-2011 07:30

CEF/0910/25901 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estudo...

35 of 191

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=5a2c0c...

Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - José Miguel Paulo de Lima Ferreira
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Miguel Paulo de Lima Ferreira
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
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 - Mostafa Zekri
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mostafa Zekri
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
4.1.2.4. Categoria:
Professor Associado 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 - Luís António de Guizado de Gouveia Durão
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís António de Guizado de Gouveia Durão
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
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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 - Hugo Philippe Herrenschmidt da Nazareth Fernandes Cerqueira
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Hugo Philippe Herrenschmidt da Nazareth Fernandes Cerqueira
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
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 Inês Correia Rodrigues Cristiano Cerol
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Inês Correia Rodrigues Cristiano Cerol
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
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 - Isa Maria Landeiro Sequeira
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isa Maria Landeiro Sequeira
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4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
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 - Sara Navarro Condesso
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sara Navarro Condesso
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
4.1.2.4. Categoria:
Assistente convidado 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 - Clara Germana Ramalho Moutinho Gonçalves
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Clara Germana Ramalho Moutinho Gonçalves
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - José Estevão dos Santos Rosa
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Estevão dos Santos Rosa
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
4.1.2.4. Categoria:
Assistente Estagiário 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 - Estevão António Arsénio Duarte
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Estevão António Arsénio Duarte
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
4.1.2.4. Categoria:
Assistente convidado 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 Eduarda de Sousa Coutinho
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Eduarda de Sousa Coutinho
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
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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 - Valdemar Fernando da Silva Coutinho
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Valdemar Fernando da Silva Coutinho
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
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 - Maria Raquel Ponte da Luz Martins de Sousa
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Raquel Ponte da Luz Martins de Sousa
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
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 - Licínio Cantarino de Carvalho
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Licínio Cantarino de Carvalho
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4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
4.1.2.4. Categoria:
Professor Associado 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 - Ana Cristina Santos Bordalo
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Cristina Santos Bordalo
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
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 - Ana Catarina Graça de Almeida Marado
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Catarina Graça de Almeida Marado
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
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4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - José António Amaral Trindade Chagas
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José António Amaral Trindade Chagas
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
4.1.2.4. Categoria:
Professor Associado 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 Paula Parreira Correia Rainha
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Paula Parreira Correia Rainha
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar 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 - Ana Maria Moya-Pellitero
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Maria Moya-Pellitero
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
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ISMAT
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 - Rui Manuel Gouveia Garção Sambado
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Manuel Gouveia Garção Sambado
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
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 - Josué da Silva Eliziário
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Josué da Silva Eliziário
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
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 - Rui Manuel Taveira de Sousa Loureiro
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Rui Manuel Taveira de Sousa Loureiro
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
4.1.2.4. Categoria:
Professor Associado 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 - Miguel João Mendes do Amaral Santiago Fernandes
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Miguel João Mendes do Amaral Santiago Fernandes
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
4.1.2.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
15
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - Sílvia Maria do Carmo Alves
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sílvia Maria do Carmo Alves
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
4.1.2.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
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100
4.1.2.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Anexo VIII - João Manuel Rodrigues de Brito Guterres
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Manuel Rodrigues de Brito Guterres
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
4.1.2.4. Categoria:
Professor Catedrático convidado 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 - Guilherme Manuel Torres Leote Quintino
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Guilherme Manuel Torres Leote Quintino
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
4.1.2.4. Categoria:
Professor Associado 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 - Sandra Morgado Neto
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sandra Morgado Neto
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
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4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
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 - Ana Luísa Balmori Padesca
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Luísa Balmori Padesca
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
4.1.2.4. Categoria:
Professor Associado 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 - Ricardo Samuel Lisboa Pereira de Oliveira
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ricardo Samuel Lisboa Pereira de Oliveira
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes
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 - Maria Constança Pignatelli de Sousa e Vasconcelos
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4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Constança Pignatelli de Sousa e Vasconcelos
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes
4.1.2.4. Categoria:
Professor Associado 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 Pedro Cantinho Pereira
4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Pedro Cantinho Pereira
4.1.2.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
COFAC
4.1.2.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
ISMAT
4.1.2.4. Categoria:
Professor Associado 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
Grau /
Degree

Área científica / Scientific Area

Luís Filipe Pires Conceição

Doutor

Arquitectura, Projecto (CNAEF_58)

100

Ficha submetida

Marta Isabel Sena Augusto

Mestre

Arquitectura (CNAEF_58)

100

Ficha submetida

José Alberto Baptista

Mestre

História Local e Regional (CNAEF_22)

Nome / Name

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

100

Ficha submetida

Tiago de Almeida Cardoso Proença
Mestre
de Oliveira

História e Teoria da Arquitectura (CNAEF_58) 100

Ficha submetida

José Miguel Paulo de Lima Ferreira Licenciado

Arquitectura (CNAEF_58)

100

Ficha submetida

Mostafa Zekri

Antropologia Social e Histórica (CNAEF_31)

100

Ficha submetida

Doutor
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Luís António de Guizado de Gouveia
Doutor
Durão

Arquitectura (CNAEF_58)

100

Ficha submetida

Hugo Philippe Herrenschmidt da
Nazareth Fernandes Cerqueira

Doutor

Urbanismo (CNAEF_58)

100

Ficha submetida

Maria Inês Correia Rodrigues
Cristiano Cerol

Mestre

História Regional e Local (CNAEF_22)

100

Ficha submetida

Isa Maria Landeiro Sequeira

Mestre

Recuperação de Património Arquitectónico e
Paisagístico (CNAEF_58)

100

Ficha submetida

Sara Navarro Condesso

Licenciado

Artes Plásticas- Escultura (CNAEF_21)

50

Ficha submetida

Clara Germana Ramalho Moutinho
Gonçalves

Doutor

Arquitectura (CNAEF_58)

100

Ficha submetida

José Estevão dos Santos Rosa

Licenciado

Engenharia Civil (CNAEF_58)

100

Ficha submetida

Estevão António Arsénio Duarte

Licenciado

Engenharia Civil (CNAEF_58)

50

Ficha submetida

Maria Eduarda de Sousa Coutinho

Doutor

Desenho (CNAEF_58)

100

Ficha submetida

Valdemar Fernando da Silva
Coutinho

Mestre

História dos Descobrimentos (CNAEF_22)

100

Ficha submetida

Maria Raquel Ponte da Luz Martins
de Sousa

Mestre

Ecologia Humana (CNAEF_42)

100

Ficha submetida

Licínio Cantarino de Carvalho

Doutor

Engenharia Civil (DOUTOR EQUIPARADO
PELO LNEC) (CNAEF_58)

100

Ficha submetida

Ana Cristina Santos Bordalo

Mestre

Arquitectura (CNAEF_58)

100

Ficha submetida

Ana Catarina Graça de Almeida
Marado

Doutor

Arquitectura (CNAEF_58)

50

Ficha submetida

José António Amaral Trindade
Chagas

Doutor

Conservação do Património
Arquitectónico(CNAEF_58)

100

Ficha submetida

Ana Paula Parreira Correia Rainha

Doutor

História (CNAEF_22)

50

Ficha submetida

Ana Maria Moya-Pellitero

Doutor

Arquitectura: Teoria da Paisagem (CNAEF_58) 100

Ficha submetida

Rui Manuel Gouveia Garção
Sambado

Licenciado

Arquitectura (CNAEF_58)

100

Ficha submetida

Josué da Silva Eliziário

Mestre

Arquitectura, Construções e Planeamento
(CNAEF_58)

100

Ficha submetida

Rui Manuel Taveira de Sousa
Loureiro

Doutor

História (CNAEF_22)

100

Ficha submetida

Miguel João Mendes do Amaral
Santiago Fernandes

Doutor

Arquitectura (CNAEF_58)

15

Ficha submetida

Sílvia Maria do Carmo Alves

Licenciado

Arquitectura (CNAEF_58)

100

Ficha submetida

João Manuel Rodrigues de Brito
Guterres

Doutor

Planeamento Urbanístico (CNAEF_58)

50

Ficha submetida

Guilherme Manuel Torres Leote
Quintino

Doutor

Arquitectura Ambiente/Energia (CNAEF_58)

100

Ficha submetida

Sandra Morgado Neto

Mestre

Arquitectura (CNAEF_58)

50

Ficha submetida

Ana Luísa Balmori Padesca

Doutor

Direito (CNAEF_38)

100

Ficha submetida

Ricardo Samuel Lisboa Pereira de
Oliveira

Mestre

Economia Industrial (CNAEF_31)

100

Ficha submetida

Maria Constança Pignatelli de Sousa
Doutor
e Vasconcelos

Arquitectura e Planeamento (CNAEF_58)

50

Ficha submetida

José Pedro Cantinho Pereira

História Contemporânea (CNAEF_22)

100

Ficha submetida

Doutor

<sem resposta>
Perguntas 4.1.4. a 4.1.10.
4.1.4. Percentagem dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral (100%).
74,3
4.1.5. Percentagem dos docentes (ETI) do ciclo de estudos com doutoramento.
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50,3
4.1.6. Percentagem dos docentes (ETI) do ciclo de estudo com doutoramento na área científica do ciclo de estudos.
40,3
4.1.7. Número de docentes do ciclo de estudos a tempo integral com doutoramento na área científica do ciclo de
estudos.
10
4.1.8. Percentagem dos docentes que mantêm a sua ligação ao ciclo de estudos por um período superior a três anos.
82,3
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..
O ISMAT promove regularmente a avaliação do corpo docente através de questionários respondidos pelos alunos.
Estes questionários constituem um valioso elemento de ponderação do desempenho ao nível pedagógico,
considerando a assiduidade do docente, a sua disponibilidade para acorrer às necessidades dos alunos e a qualidade
geral da leccionação e materiais de suporte, para além da verificação via internet da qualidade das aulas sumariadas.
No plano científico, a aferição de prestações docentes é regularmente executada ao nível das reuniões de coordenação
do ciclo de estudos, mediante análise de actividades desenvolvidas e projectos executados. Esta iniciativa é
complementada com iniciativas regulares de formação em metodologias de ensino e novas tecnologias. A par do
desempenho pedagógico, é tida em consideração a actividade de investigação desenvolvida por cada docente e a
respectiva produção científica.
4.1.9. Information on procedures to evaluate competences and performance of the study cycle’s academic staff, and on
measures for its updating.
ISMAT regularly conducts the assessment of the teaching staff through surveys of the students’ opinion. These surveys
constitute an important element when pondering the lecturers’ pedagogic performance, considering their attendance
record, their availability to meet students’ needs and the general quality of their teaching and support material. On the
internet the quality of the classes’ summaries is also verified.
On a scientific level, a meeting of scientific area coordinators is held quite frequently so that each of them can submit a
report of the activities carried out and the main on-going projects. This initiative is also complemented by regular
training sessions on teaching methodologies and new technologies.
Besides the pedagogic performance, the research activity carried out by the lecturers is also taken into account for
career progression purposes as is their scientific production.
4.1.10. Promoção da mobilidade do pessoal docente do ciclo de estudos entre instituições nacionais ou internacionais.
A entidade instituidora assegura financiamento e promove regularmente sessões de divulgação de Programas e Bolsas
(ex: Programa LLP/Erasmus e Overseas), para além de garantir a publicitação regular desta informação na sua intranet
e canais de comunicação internos, bem como incentivar a realização de formação avançada (programas de
doutoramento e de pós-doutoramento). Existe, a nível da entidade instituidora, um serviço de relações internacionais
com competências específicas de apoio à mobilidade de docentes. O processo de regresso de mobilidade é feito
garantindo o reconhecimento do trabalho realizado. Todos os períodos de mobilidade realizados e resultados obtidos
deverão ser disseminados nos canais existentes na instituição. Os períodos de mobilidade realizados são
contabilizados para efeitos de progressão de carreira. O incentivo à participação em programas de investigação
internacionais (Tempus, LDV, IP’s, 7Programa Quadro, etc.) é constante.
4.1.10. Promotion of the mobility of the study cycle’s academic staff, both among national and international institutions.
The institution ensures funding and regularly promotes information sessions on Programmes and Grants (e.g.
LLP/Erasmus and Overseas Programmes) besides ensuring the regular publication of this information on its intranet
and internal communication channels, as well as fostering advanced training programmes, such as postdoctoral
studies. The selection of lecturers for mobility is the responsibility of the academic programmes’ directors. There is an
internal international relations service, with specific powers to support teacher mobility. The process of returning from
mobility is done by ensuring the recognition of the work done abroad. All mobility periods undertaken and the results
obtained are disseminated through the institution’s channels. The mobility periods are taken into account for career
progression. Participation in international research projects (Tempus, LDV, IPs, 7th Framework Programme, among
others) is constantly fostered.
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4.2. Pessoal Não Docente
4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos.
15 (Quinze). Todos com dedicação exclusiva.

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study cycle.
15 (fifteen). all with exclusive dedication
4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos.
Auxiliar de Limpeza - 4º ano de escolaridade - 1 funcionário
Auxiliar de Limpeza - 6º ano de escolaridade - 1 funcionário
Recepcionista - 4º ano de escolaridade - 2 funcionários
Recepcionista -9 º ano de escolaridade - 1 funcionário
Ajudante de Reprografia - 12º ano de escolaridade - 1 funcionário
Auxiliar de Acção Educativa - 8º ano de escolaridade - 1 funcionário
Auxiliar de Acção Educativa - 12º ano de escolaridade - 1 funcionário
Escriturária - 11º ano de escolaridade - 1 funcionário
Escriturária - 12º ano de escolaridade - 2 funcionários
Operador de Computador - 11º ano de escolaridade - 1 funcionário
Operador de Computador - 12º ano de escolaridade - 1 funcionário
Assistente Administrativas I - Frequência do Ensino Superior - 2 funcionários
4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study cycle.
Cleaning Assistant - 4th grade - 1 clerk
Cleaning Assistant - 6th grade - 1 clerk
Receptionist - 4th grade - 2 clerks
Receptionist -9th grade - 1 clerk
Reprographics Helper- 12th grade - 1 clerk
Education Assistant - 8th grade - 1 clerk
Education Assistant - 12th grade - 1 clerk
Clerk - 11th grade - 1 clerk
Clerk - 12th grade - 2 clerks
Computer Operator - 11th grade - 1 clerk
Computer Operator - 12th grade - 1 clerk
Administrative Assistant I - High Education attendance - 2 clerks
4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
A definição dos objectivos de cada unidade orgânica, bem como os objectivos a atingir pelas respectivas equipas de
trabalho, são transmitidos semestralmente em reuniões promovidas pela entidade instituidora com os responsáveis
das mesmas. Daqui resulta um claro conhecimento do trabalho esperado e a realizar por cada um, e do necessário
acompanhamento e formação contínua a fomentar junto do pessoal não docente, bem como das responsabilidades de
cada interveniente sobre a avaliação do seu desempenho, que é realizada anualmente através da aplicação de
questionários de avaliação, específicos a cada área. A par da avaliação de desempenho individual realizada por cada
responsável, onde são avaliadas as competências técnicas e interpessoais do colaborador, é ainda tida em
consideração a avaliação realizada regularmente pelos alunos e docentes aos diversos serviços da instituição, através
da aplicação de questionários de preenchimento obrigatório.
4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance.
The objectives defined for each organic unit and service directions, as well as the objectives to be achieved by their
respective teams, are conveyed every semester in meetings set up by the direction of the HEI, with the people in charge
of said units and directions. This results in a clear understanding of the work expected and to be carried out, and the
necessary monitoring and continuous training to be encouraged for the non-teaching staff. Also clear are the
responsibilities of each element regarding the assessment of their own performance, which is carried out annually by
assessment questionnaires, specific to each area. Besides the individual performance evaluation which is carried out
by each director, where the technical and interpersonal competencies of each staff member are considered, the
assessment made every semester by students and teachers of the various areas of the university is also taken into
account. This assessment is made by filling out compulsory questionnaires.
4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.
A instituição promove cursos de formação avançada, com especial incidência nas áreas das tecnologias informáticas e
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da comunicação, nomeadamente em ordem à melhoria de competências relacionadas com a organização e gestão de
processos, para além de promover acções regulares que incidem sobre aspectos específicos da actividade académica,
particularmente aqueles que envolvem aspectos legais ou financeiros. Parte destas acções visa promover, não só a
aquisição de informação relativamente a inovações ou desenvolvimentos no sector do ensino superior, mas também
adequar as competências do pessoal às inovações organizacionais que possuam implicações para o seu exercício
profissional, particularmente aquelas que concernem ao uso, na óptica do utilizador, das ferramentas informáticas
disponibilizadas pela Instituição no contexto do seu sistema integrado de gestão.
4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff.
The institution frequently carries out advanced training programmes, especially on the areas of computing
technologies and communication, namely in order to improve competencies related to the organization and to process
management. It also undertakes regular initiatives that cover specific aspects of academic activity, in particular
involving legal or financial elements.
Part of these initiatives aims to encourage, not only the acquisition of information regarding innovations or recent
developments in the field of higher education, but also the adequacy of staff’s competencies to organizational
innovations that may have implications on their professional practice, in particular those that concern the use, from a
user’s perspective, of computer tools made available by the HEI within the context of its integrated management
system.

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

71.4

Feminino / Female

28.6

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

%

Até 20 anos / Under 20 years

4.5

20-23 anos / 20-23 years

21.6

24-27 anos / 24-27 years

23.1

28 e mais anos / 28 years and more

50.8

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

%

Norte / North

0

Centro / Centre

0.5

Lisboa / Lisbon

2.5

Alentejo / Alentejo

4

Algarve / Algarve

92.5

Ilhas / Islands

0.5

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

11.6

Secundário / Secondary

23.2

Básico 3 / Basic 3

23.2

Básico 2 / Basic 2

9

Básico 1 / Basic 1

33

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

18.1

Desempregados / Unemployed

1

Reformados / Retired

6.9

Outros / Others

74

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

N.º de vagas / No. of vacancies

75

60

2010/11
50

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

48

46

45

N.º colocados / No. enrolled students

33

39

32

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

33

39

32

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark

113

120

124

Nota média de entrada / Average entrance mark

125

138

131

427

442

414

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem
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5.2.1. Medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes.
A entidade instituidora oferece um serviço de aconselhamento suportado nos seus serviços académicos que
regularmente fornece aos estudantes esclarecimentos sobre possibilidades de formação e opções de percursos. As
medidas de apoio pedagógico disponibilizadas incluem: acesso a meios e equipamentos, incluindo salas de estudo,
biblioteca e laboratórios de informática; serviço de atendimento e encaminhamento de questões do foro pedagógico
concentrado na direcção de cada curso e coadjuvado pelo provedor do aluno; serviço de aconselhamento (SAP); meios
de suporte, via internet, nomeadamente através de plataforma síncrona e assíncrona de b-learning (moodle+cisco
webex); disponibilização de unidades curriculares extra em áreas transversais ou em áreas específicas (ex.
matemática) sobre a forma de cadeiras de competências transversais ou cadeiras zero.
5.2.1. Measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
The promoting entity offers a counselling service bases on its academic services, which regularly provides students
with information regarding training possibilities and path options. The pedagogic support measures made available
include: access to means and equipment, including study rooms, library and computer labs; an academic service which
provides assistance and handles pedagogic issues centred in the direction of each programme, complemented by the
student ombudsman; counselling service (SAP) with the possibility of requesting the opportunity to have tutorial aid in
specific curricular units; internet-based support media, namely through the b-learning synchronous and asynchronous
platform (moodle + cisco webex); extra curricular units available in cross-sectional areas or in specific areas (e.g.
mathematics) as units for cross-sectional competencies or 0 units.
5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
Em ordem à promoção da integração dos estudantes na comunidade académica, é assegurada a sua efectiva
participação nos órgãos onde estatutariamente têm assento; é auscultada de forma regular a sua opinião e percepções
através de inquéritos; é promovida a sua organização associativa; é assegurada a sua informação regular, seja de
forma presencial, seja por meios electrónicos; e é incentivado o seu envolvimento na vida da instituição através da
promoção regular de iniciativas de formação e animação cultural destinadas a promover a sua integração.
5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
In order to promote the integration of students in the academic community, their effective participation in the bodies of
which students are statutorily entitled to be a part is ensured; students’ opinions and perceptions are regularly
collected by means of surveys; their associative organization is fostered; their regular information, be it face-to-face or
by electronic media, is ensured (regular dissemination of newsletter and various reports); and their involvement in the
institution’s life is encouraged through the regular promotion of training and cultural initiatives aimed at promoting
their integration

5.2.3. Medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.
Para aconselhamento sobre possibilidades de financiamento, a instituição disponibiliza informações, com
reencaminhamento para instituições bancárias com as quais dispõe de acordos preferenciais protocolados,
nomeadamente a Caixa Geral de Depósitos. Em paralelo, as possibilidades de financiamento que decorrem dos
programas específicos de apoio promovidos pela instituição através dos seus programas de acção social e bolsas de
mérito, bem como as Bolsas de Estudo que decorrem do Protocolo estabelecido entre a entidade instituidora e o
MCTES, são promovidas pela Instituição, que assegura a visibilidade da informação, bem com a prestação de apoio e
aconselhamento presencial. O aconselhamento e a promoção de emprego são feitos através do serviço de apoio à
criação de emprego e empreendedorismo entidade instituidora.
5.2.3. Measures for providing advice on financing and employment possibilities.
To advise students regarding the possibilities of funding, the institution provides information on the internet regarding
the possibilities of funding with links to the sites of the banking institutions with which it has celebrated protocol-based
preferential agreements, namely Caixa Geral de Depósitos. At the same time, the possibilities of funding derived from
specific support programmes promoted by the institution via its support programmes and merit scholarships, as well
as the Scholarships that stem from the Protocol signed between the institution and MCTES, are undertaken by SASE –
School Support Service, which ensures the visibility of the information on the Internet and provides face-to-face
support and counselling as well. Counselling and fostering employment are conducted on the dedicated job portal kept
by the institution on the internet as well as on a face-to-face basis, through the service it set up to support the creation
of employment and entrepreneurship.
5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem.
Os inquéritos de satisfação são uma das principais ferramentas a que se recorre em ordem à melhoria do processo de
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ensino-aprendizagem. Assim, em primeiro lugar, os resultados desses inquéritos são apreciados e discutidos nas
instâncias próprias de organização do ciclo de estudos, e posteriormente com todos os docentes do mesmo. Dessa
reflexão resultam sugestões de melhoria, apresentados à direcção científica da instituição e à entidade instituidora,
para efeitos tidos por convenientes. Os resultados destes inquéritos são processados pelo serviço de gestão da
qualidade e utilizados também para efeitos de monitorização das acções de qualidade da instituição, análises
comparativas e monitorização dos corpos discentes e docentes. Finalmente, estes resultados constituem um dos
elementos de avaliação do corpo docente e de cada ciclo de estudos.
5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
Satisfaction surveys are one of the main tools we resort to in order to improve the teaching-learning process. Thus, first
of all the results of these surveys are appreciated and discussed in the proper organizing bodies of the study cycle and
later on with all its teaching staff. From this reflection derives an annual improvement plan which is submitted to the
students in the body considered in the statutes, the scientific board of the institution and the promoting entity for
approval and adjustment to the institution’s quality management plan. The results of these surveys are processed by
the quality management service and also used for monitoring the institution’s quality initiatives, for comparative
analyses and monitoring students and lecturers. Finally, these results constitute one of the elements in the assessment
of the teaching staff and each study cycle.
5.2.5. Medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
A entidade instituidora dispõe de um Serviço de Relações Internacionais, que realiza sessões presenciais de
divulgação das actividades de mobilidade. A página de Internet e a Newsletter são também instrumentos utilizados para
divulgação das oportunidades, que vão desde os programas mais conhecidos (Erasmus/Leonardo Da vinci), até
oportunidades mais inovadoras, como o programa ISEP – International Students Exchange Program (EUA) ou
protocolos institucionais que garantem ofertas em outras partes do mundo. Todos os estudantes em mobilidade in/out,
têm garantido o reconhecimento de créditos, através de: Divulgação/partilha do Guia ECTS; Learning Agreement antes
da partida/chegada e plano de equivalências (para estudantes out) antes da saída em mobilidade.
5.2.5. Measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.
The institution has an International Relations Service which carries out face-to-face sessions to disseminate mobility
initiatives. The websiteand the Newsletter are also tools used to disseminate opportunities, which range from better
known programmes (Erasmus/Leonardo da Vinci) to more innovative initiatives, such as the ISEP programme –
International Students Exchange Program (USA), or international protocols which ensure mobility vacancies in other
parts of the world. All students in ‘in/out’ mobility are assured credit recognition by means of: dissemination/sharing of
the ECTS Guide; Learning Agreement before departure/arrival and equivalency plan (for ‘out’ students) before they
leave on mobility.

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 Arquitecto formado pelo ISMAT apresenta o seguinte perfil:
• Está apetrechado para ser capaz de conceber e desenvolver um projecto de Arquitectura, tendo em consideração os
diversos ingredientes e constrangimentos que o informam. Desde a escolha e leitura do sítio, descoberta e
manuseamento do modelo conceptual, após interpretação do programa, do sistema legal de enquadramento, até à
organização e realização do processo, tem o domínio das diversas fases, da complexidade da sua execução, das
responsabilidades e custos inerentes e da capacidade negocial inerente.
• Tem habilidade para manusear diversos sistemas construtivos, em função das suas opções de projecto, sabendo
como e onde obter informação técnica e como integrá-la, de modo coerente, no seu projecto.
• Tem conhecimentos sólidos e seguros sobre História e Teoria da Arquitectura, noções expressivas sobre os
condicionamentos que a cultura, a economia, a história e a geografia dos territórios e das comunidades inferem sobre
a atitude projectual, em particular no respeitante ao território nacional e ao do espaço
lusófono.
• Conhece e sabe agir sobre o território urbano nas suas diversas dimensões e extensões: o edifício, o conjunto
edificado, o plano de pormenor, o projecto de loteamento, o plano de urbanização.
• Entende os diversos domínios da acção profissional do Arquitecto, para além da concepção de edifícios: reabilitação
de edifícios e sítios, gestão urbana e meios legais para o licenciamento de projectos, crítica da Arquitectura, gestão e
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preparação de obras, ensino da Arquitectura, participação em equipas pluridisciplinares em Planos de Ordenamento
do Território, em Estudos de Impacte Ambiental, em processos de avaliação de Edifícios, em júris de concursos de
Arquitectura, em processos de integração das restantes Artes na Arquitectura e na Cidade, na gestão física do
funcionamento das cidades e demais aglomerados humanos.
• Tem conhecimentos sobre os materiais e as suas principais patologias, bem como dos sistemas construtivos e
estruturais antigos, vernaculares e contemporâneos, bem como dos sistemas de segurança, enquadramento térmico e
acústico das edificações, em particular no território nacional e no espaço lusófono.
6.1.1. Competences to be developed in the study cycle, operationalization of the objectives, and measurement of its
degree of fulfillment.
ISMAT graduated Architects present the following profile:
• They are skilled to conceive and develop an architectural project, taking into account the various ingredients and
constraints that inform them. Beginning with choosing and reading the location, disclosing and handling the
conceptual model, after interpreting the program, the legal system framework, through organizing and performing the
process, they possess the mastery of the various stages, the complexity of its implementation, responsibilities and
inherent costs and bargaining power.
• They are skilled to handle various construction systems, depending on their project options, knowing how and where
to obtain technical information and how to integrate it in their project in a coherent way.
• They possess sound and safe knowledge of History and Theory of Architecture, expressive notions about constraints
that culture, economy, history and geography of territories and communities exert over projectual attitude, particularly
in regard to national and Portuguese speaking territories.
• They are aware and know how to act on urban territories in its various dimensions and extensions: the building, the
set of constructed buildings, the detailed plan, the plot project, the estate plan.
• They understand the various professional fields of the Architect, in addition to buildings design: buildings and sites
rehabilitation, urban management and legal means for project licensing, architecture critique, management and
preparation of works, teaching architecture, participation in Territorial Tenure Planning multidisciplinary teams,
Environmental Impact Studies, in Buildings evaluation processes, in juries of Architecture competition, in integration
processes of the remaining Arts in Architecture and in the City, in managing the physical functioning of the cities and
other human settlements.
• They have knowledge of materials and their major pathologies, as well as of ancient, vernacular and contemporary
building and structural systems, as well as of security systems, buildings ‘ acoustic and thermal environment,
particularly nationwide and in the Portuguese speaking space.
6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha.
A estrutura curricular é, nos termos da alínea i), do Decreto-lei nº 42/2005, de 22 de Março, alterado pelo Decreto-lei nº
107/2008, de 25 de Junho, o conjunto de áreas científicas que integram um curso e o número de créditos que um
estudante deve reunir em cada uma delas para: i) A obtenção de um determinado grau académico; ii) A conclusão de
um curso não conferente de grau; iii) A reunião de uma parte das condições para obtenção de um determinado grau
académico. Ora, se o número total de créditos resulta de imposição legal, já a sua distribuição constitui um exercício
científico de rigor, dentro de um campo de actuação onde a liberdade e a autonomia dos órgãos académicos só podem
exercer-se em coerência com os objectivos pedagógicos previamente assentes, sendo estes, por sua vez, ordenados à
conferência de competências. A opção por um ciclo de estudos com duração de 10 semestres, dentro das alternativas
abertas pelo nº 1, do artigo 9º, do Decreto-lei nº 74/2006, de 24 de Março, alterado pelo Decreto-lei nº 107/2008, de 25 de
Junho, teve em conta, a um tempo, a comparação com ciclos de estudos com objectivos análogos, inclusive em
Portugal, e o período normal de formação teórico-prática, de acordo com as regras da experiência comum. Não é, nem
poderia ser, objectivo da presente proposta alargar, desnecessariamente, o tempo de formação, a não ser que se
juntasse algo mais à mesma − aliás, o mercado se encarregaria de relegar para o insucesso tal ideia. Aquilo que agora
se propõe, de acordo com o conceito de formação, à luz de Bolonha, assenta na expectativa da capacidade do
estudante para “desenhar” o percurso formativo próprio, abrindo caminho à progressiva substituição da mera
preparação técnica por uma verdadeira formação integral, susceptível de facultar ao diplomado perspectivas de
integração profissional mais amplas e duradouras.
6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process.
Under item i) of Decree-Law 42/2005, of 22 March, changed by Decree-Law 107/2008, the curricular structure is the set
of scientific areas which integrate a programme and the number of credits which a student must take in each area in
order to:
i) Obtain a specific academic degree;
ii) Conclude a programme which does not award a degree;
iii) Meet part of the conditions necessary to obtain a specific academic degree.
If the total number of credits is the result of a legal imposition, its distribution is a scientific exercise of rigour, within a
field of action where the freedom and the autonomy of the scientific bodies can only be exercised in coherence with the
previously established pedagogic objectives, which in turn are oriented to the development of competencies.
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Opting for a study cycle of 6 to 8 semesters, within the alternatives presented by nº 1 of article 9 of Decree-Law 74/2006,
of 24 March, changed by Decree-Law 107/2008 of 25 June, took into account not only the comparison with study cycles
aiming for similar objectives, including in Portugal, but also the average period of theoretical-practical training
according to the rules of common experience. It is not the purpose of the present proposal, nor could it be, to extend
the time of training needlessly unless it brought more to this very training – besides, the market would take it upon
itself to doom this idea to failure. What is now being proposed, according to the concept of training in light of the
Bologna principles, rests on the expectation of the students’ ability to “design” their own training path, paving the way
to the progressive substitution of mere technical preparation for true integral training, susceptible of giving the
graduate broader and longer lasting perspectives of professional integration.
6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho.
Não existe uma definição rígida para a periodicidade de revisão curricular deste ciclo de estudos, mas essa revisão é
assegurada numa base anual através do diálogo entre a coordenação do ciclo de estudos e respectivos docentes, em
ordem à avaliação do grau de adequação entre os conteúdos / métodos de ensino e o estado da arte na área objecto.
Complementarmente, procura-se de uma forma regular incentivar o uso pelos docentes de metodologias
tecnologicamente suportadas como apoio ao processo de ensino-aprendizagem, tendo como base, não só os
resultados dos inquéritos realizados aos discentes, mas também a avaliação pelos pares e pela coordenação do grau
de actualidade dos conteúdos e métodos de ensino.
6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating.
There is no rigid timeframe definition for the revision of the curriculum of this study cycle, but this revision is ensured
on an annual basis by the dialogue between the coordination of the study cycle and its lecturers with a view to
assessing the degree of adequacy of the contents and the teaching methods to the state of the art in the object area. At
the same time, the use of technology-supported methodologies by the teaching staff is regularly fostered, as a means
of enhancing the teaching-learning process. To this end training sessions in the workshop format are conducted with
the lecturers, and an annual assessment of their scientific updating is also conducted, based on, not only the results of
the questionnaires answered by the students, but also peer assessment and the assessment made by the coordination
of how topical the contents and teaching methods are.
6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica.
As disciplinas ligadas ao exercício do projecto de Arquitectura baseiam-se, por tradição e inerência, num processo
sistemático e continuado de investigação e prática: aprende-se a projectar projectando, o que pressupõe uma
complexidade de níveis de investigação - o programa, o estado da arte, os estudos de caso e a experimentação
conceptual e tecnológica são, desde sempre, pré-requisitos para uma aprendizagem da arte de projectar.
Para as restantes disciplinas, não directamente relacionadas com o projecto (formativas e informativas), o Plano de
Estudos prevê uma componente prioritária de investigação: o docente, mais do que um transmissor de conhecimentos,
é um tutor de métodos de aquisição de competências específicas nos domínios correlativos.
Como é de lei, a conclusão do curso pressupõe um trabalho final de Dissertação de Mestrado desenvolvido no âmbito
de uma reflexão crítica no domínio da Arquitectura.
6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research.
Disciplines related to the performance of the architectural project are, by tradition and inherence, based in a systematic
and continuous process of research and practice: one learns to design projects by designing, which implies a
complexity of research levels - the program, the state of the art, case studies, and conceptual and technological
experimentation has always been a prerequisite for learning the art of projecting.
For the remaining disciplines, not directly related to the project (training and informative), the studies plan provides a
priority research component: the teacher, rather than a transmitter of knowledge, is a tutor of methods to acquire
specific skills in correlative fields.
As stipulated by law, completion of the course implies a final work of Master’s Dissertation developed within the scope
of a critical reflection in the architectural field.

6.2. Organização das Unidades Curriculares
6.2.1. Ficha das unidades curriculares
Anexo IX - Elementos de Arquitectura/ Elements of Architecture
6.2.1.1. Unidade curricular:
Elementos de Arquitectura/ Elements of Architecture
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6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luís Filipe Pires Conceição
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
De acordo com a “Declaração de Bolonha” o processo de aprendizagem baseia-se no desenvolvimento de
competências básica centradas na capacidade do aluno de renovar os conhecimentos de forma autodidáctica. Neste
sentido o programa será desenvolvido ao longo dos exercícios teóricos e práticos que visam incentivar o aluno à
exploração das diversas fontes de conhecimento, com o oportuno apoio teórico em individualizado, integrando
conceitos, referências e métodos adequados caso a caso, visando:
• Desenvolvimento de conceitos de escala, dimensão, proporção e hierarquia da arquitectura.
• Construção do conceito de arquitectura e de um léxico arquitectónico.
• Criação de um “museu do imaginário”, de recurso, no universo cultural arquitectónico.
• Desenvolvimento de uma sensibilidade visual, auditiva, olfactiva, táctil e cinestésica.
• Desenvolvimento de meios e métodos de análise, leitura e representação em arquitectura.
• Desenvolvimento de métodos de abordagem á criação arquitectónica.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
According to the "Bologna Declaration", the learning process is based in developing basic skills focused on students’
ability to renew their knowledge in a self-taught way. Accordingly, the program will be developed over theoretical and
practical exercises designed to encourage students to explore various sources of knowledge, with suitable
individualized theoretical support, integrating concepts, references and methods appropriate on a case-by-case basis,
aiming at:
• Developing concepts of scale, dimension, proportion and architectural hierarchy.
• Constructing the concept of architecture and an architectural vocabulary.
• Creating an "imaginary museum", an appeal in the cultural universe architecture.
• Developing a visual, auditory, olfactory, tactile and kinesthetic sensitivity.
• Developing means and methods of analysis, reading and representation in architecture.
• Developing methods of approach to architectural creation.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
A componente teórica tem por resultado alocuções, discussões e visitas de estudo. A componente prática realiza-se
através de exercícios de análise e composição, com recurso á expressão gráfica e plástica rigorosa e livre e sua
exposição oral.• Introdução ao levantamento e à representação do espaço arquitectónico.• Introdução à análise de
espaços arquitectónicos.• Introdução à criação arquitectónica.
6.2.1.4. Syllabus:
The theoretical component results in speeches, discussions and study visits. The practical component occurs through
exercises of analysis and composition, using accurate and free graphic and plastic expression and its oral
presentation. • Introduction to survey and architectural space layout. • Introduction to the analysis of architectural
spaces. • Introduction to architectural creation.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O trabalho a desenvolver ao longo do semestre terá suporte em dois exercícios práticos individuais, um exercício
analítico de grupo e pequenos exercícios complementares. A avaliação é contínua, pressupondo a participação activa
nas aulas, que funcionaram como atelier.É condição mínima para que o aluno disponha de avaliação positiva a
realização dos exercícios propostos de forma empenhada e assídua.
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6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Work done during the semester will be supported by two individual practical exercises, an analytical exercise in group
and small complementary exercises. Assessment is continuous, assuming active participation in class, which function
as workshops. In order that students are positively assessed, the minimum condition is that they have carried out the
proposed exercises with commitment and diligence.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Caderno Cinzento – (antologia de excertos de arquitectura)
Neufert, Ernst, Arte de Projectar em Arquitectura, G.G., Barcelona.
Cunha, Luís, Desenho Técnico, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa
Ching, F. , Arquitectura: Forma, espacio y Orden, Gustavo Gili, Barcelona.
Calvino, I., As Cidades Invisíveis, Teorema, Lisboa.

Anexo IX - Desenho Básico/ Basic Design
6.2.1.1. Unidade curricular:
Desenho Básico/ Basic Design
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Maria Constança Pignatelli de Sousa e Vasconcelos
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Aprender a ver pelo Desenho.
Aprender a comunicar pelo Desenho.
Desenvolver a capacidade de “desenhar à velocidade do pensamento”.
Permitir que o desenho funcione como a ferramenta corrente de representação, de trabalho. Desenvolver o pensamento
crítico, robustecer o conhecimento ou simplesmente para registar o momento, a importância das coisas e das
sensações, utilizando o desenho da imagem mental como meio eficaz para a captação, retenção e transmissão de
intenções operativas em arquitectura.
Despertar a curiosidade, fornecer o estímulo, e habituar a cristalizar os momentos do processo perceptivo e criativo.
Compete igualmente passar a ideia de que fortalecendo a faculdade de transmissão crítica de mensagens expressivas,
utilizando o desenho como extensão da memória e da imaginação, possibilitará “ver para pensar melhor, reter para
imaginar e desenhar para bem concretizar”.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Learning to see through design.
Learning to communicate through design.
Developing the ability to "draw at the speed of thought."
Allowing design to function as the usual representing work tool. Developing critical thinking, strengthening knowledge
or simply to record the moment, the importance of things and feelings, using drawings of mental imagery as an
effective means for attracting, retaining and transmissing operational intentions in architecture.
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Arousing curiosity, providing the stimulus, and getting used to crystallize the moments of the perceptual and creative
process.
It is also expected to hand over the idea that, by strengthening power transmission of critical expressive messages,
using design as an extension of memory and imagination, that shall enable " to see, to better think, to retain, to imagine
and to better accomplish".
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
A Gramática do Desenho: Ponto/ Linha/ Plano:
Características Gráficas;
Potencialidades expressivas;
Exploração e adequação de técnicas, utensílios e suportes.
Estudo da forma:
Reconhecer e registar características das formas;
O campo visual;
Exploração de grafismos e adequação à sua finalidade;
Forma / Plano / Volume:
Espaço positivo/ Negativo;
Qualidades estruturais;
Massa / características lineares;
Forma como Plano e Volume; Texturas;
Valor - Construção de escalas;
Tramas lineares / Mancha.
Usos expressivos do valor.
Composição:
Posição relativa no espaço;
Relações escala e proporção;
O espaço no plano do Desenho.
6.2.1.4. Syllabus:
Grammar Design: Point / Line / Plan:
Graphics features;
Expressive potential;
Exploring and fitting techniques, tools and supports.
Study of the form:
Recognizing and recording characteristics of forms;
The visual field;
Exploring graphics and fitness for their purpose;
Form / Plan / Volume:
Positive / Negative Space;
Structural characteristics;
Mass / linear characteristics;
Form as Plan and Volume; Textures;
Value – Building scales;
Linear plots / Spot.
Value expressive use.
Composition:
Relative position in space;
Scale and proportion relations;
Space in design planning.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
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6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Processo de avaliação contínua (regime presencial) com avaliação de final de semestre; Assiduidade e registo diário
(Diário Gráfico); Trabalhos finais.
Requisitos para obter aprovação na disciplina: classificação igual ou superior a 10 valores.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Continuous assessment process (requiring personal presence) with evaluation at the end of the semester; attendance
and daily record (Daily Chart) Final papers.
Requirements for obtaining approval in the discipline: rating equal to or higher than 10 grades.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
COLLIER, Graham, Form, Space and Vision, an introduction to drawing and design, Prentice-Hall, Inc., New Jersey
1985.
CORBUSIER, Le Corbusier Sketchbooks, vol. 1, Thames and Hudson, London 1981.
COSTA, Daciano, Croquis de Viagem de Daciano Costa 1994, Catálogo de Exposição, Sala do Risco, Lisboa
FOCILLON, Henri, Vie des Formes, PUF, Paris 1981.
GEORGE, Frederico, Ver pelo Desenho, Lisboa, CML, 1993
ITTEN, Johannes, Design and Form, Van Nostrand Reinhold, New York.
KANDINSKY, Wassily, Point, Ligne, Plan, Denoel/Gonthier, Paris, 1970.
KLEE, Paul, Théorie de l’Art Moderne, Médiations.
MASSIONI, Manfredo, Ver pelo Desenho.
NICOLAÏDES, Simon, The Natural Way to Draw - A Working Plan for Art Study, Houghton Mifflin Companny, Boston
RUSKIN, John, The Elements of Drawing, The Herbert Press, London, 1991.
SAUSMAREZ, Maurice de, Desenho Básico - As Dinâmicas da Forma Visual, Editorial Presença, Lisboa.
SPARKE, Penny, Diseño: Historia en Imagenes, Madrid, Hermann Blume, 1986.

Anexo IX - Introdução à Geometria/ Introduction to Geometry
6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução à Geometria/ Introduction to Geometry
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Sara Navarro Condesso
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Reconhecer a projecção como parte integrante do projectar;
Reconhecer a projecção como método de rigor gráfico;
Demonstrar capacidades de destreza ao nível da representação técnica das formas, necessárias para o futuro exercício
da prática profissional.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
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Recognizing projection as an integral part of projecting;
Recognizing projection as an accurate graphic method;
Demonstrating skill ability in regard to technical representation of forms necessary for the future exercise of
professional practice.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
INTRODUÇÃO
- Noção de projecção de figuras no espaço.
- Tipos de projecção.
SISTEMA DE DUPLA PROJECÇÃO ORTOGONAL
- Representação do Ponto da Recta e do Plano.
- Representação de Figuras Planas
- Representação de Sólidos
6.2.1.4. Syllabus:
INTRODUCTION
- Definition of figures projection in space.
- Types of projection.
SYSTEM OF DOUBLE ORTHOGONAL PROJECTION
- Representation of Point on the line and Plane.
- Representation of Plane Figures
- Representation of Solids
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O processo de avaliação assenta em três elementos:
a) avaliação contínua tendo em conta a assiduidade e a qualidade de participação dos alunos.
b) avaliações periódicas de exercícios práticos relacionados com as várias unidades temáticas.
c) Frequências.
Avaliação contínua..............................................................................10%
Exercícios práticos..............................................................................40%
Frequências.........................................................................................50%
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The evaluation process is based on three elements:
a) continuous assessment, taking attendance and quality of student participation into account.
b) periodic evaluations of practical exercises related to the various thematic units.
c) Tests.
Continuous assessment ................................................ .............................. 10%
Practical exercises ................................................ .............................. 40%
Tests ................................................. ........................................ 50%
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6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
• ABAJO, F. Javier Rodriguez de – Geometria Descriptiva, Tomo I – Sistema Diedrico. 22ª ed. – San Sebastian:
Donostiarra.
• ABAJO, F. Javier Rodriguez de – Geometria Descriptiva, Tomo III – Sistema Axonométrico. 7ª ed. – San Sebastian:
Donostiarra.
• ABAJO, F. Javier Rodriguez de – Geometria Descriptiva, Tomo V – Sistema Cónico. 5ª ed. – San Sebastian:
Donostiarra.
• CUNHA, Lúis Veiga da – Desenho Técnico. 10ª ed. – Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
• RICCA, Guilherme – Geometria Descritiva. Método de Monge. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
• SILVA, Arlindo – Desenho Técnico Moderno. 5ª ed. Liosboa: Lidel.

Anexo IX - Introdução ao Pensamento Contemporâneo/ Introduction to Contemporary Thought
6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução ao Pensamento Contemporâneo/ Introduction to Contemporary Thought
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
José Pedro Cantinho Pereira
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Noções de interdisciplinaridade e especialização científica. Entendimento do hoje como início de todo o devir.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Notions of interdisciplinarity and scientific expertise. Understanding today as the beginning of forthcoming events.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1.Introdução ao estudo do pensamento contemporâneo.
2. As linhas de força da modernidade e do pensamento contemporâneo.
3. As grandes correntes e os criadores do pensamento contemporâneo.
4.O pensamento contemporâneo e a sua especificidade científica, paradigmática e epistemológica.
5. A cultura portuguesa contemporânea (século XX).
5. Modernidade e a pós-modernidade hermenêutica e cultural.
6. Questões especiais de Arquitectura(I). O pensamento contemporâneo e a Arquitectura.
7. Questões especiais de Arquitectura(II). O discurso e a narrativa da arte e da Arquitectura. A Arquitectura no contexto
da modernidade.
8. Enquadramento histórico e levantamento conceptual. Casos de estudo contemporâneos.
Noções de interdisciplinaridade e especialização científica.
Modernidade: conceito e campo semântico; notas de história cultural do Ocidente desde as Luzes; duas teses em
confronto - Progresso vs. Ruptura.
6.2.1.4. Syllabus:
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1.Introduction to the study of contemporary thought.
2. Modernity driving forces and contemporary thought.
3. Major currents and creators of contemporary thought.
4.Contemporary thought and its scientific, paradigmatic and epistemological specificity.
5. Portuguese contemporary culture (XX century).
5. Modernity and cultural and hermeneutical postmodernity.
6. Special Issues in Architecture (I). Contemporary thought and Architecture.
7. Special Issues of Architecture (II). Speech and the narrative of art and architecture. Architecture in the context of
modernity.
8. Historical framework and conceptual survey. Contemporary case studies.
Notions of interdisciplinarity and scientific expertise.
Modernity: concept and semantic field, notes the cultural history of the West since the Enlightenment, two opposing
views - Progress vs. Rupture.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Um teste escrito (frequência), no final do semestre: 70%. Um trabalho de grupo: 25%. Assiduidade: 5% .Avaliação
contínua, incluída nos itens anteriores. Exame: 100%. Dispensa de exame: 10 valores.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
A written evaluation(test) at the end of the semester: 70%. A group work: 25%. Attendance: 5%. Continuous
assessment, included in previous items. Exam: 100%. Exam exemption: 10 grades.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Introdução ao Pensamento Contemporâneo, FS Neves, E.U.L., Lisboa.
Serenidade, M. Heidegger, Piaget, Lisboa.
Introdução a uma ciência pós-moderna, B. Sousa Santos, Afrontamento, Lisboa.
A Tradição Intelectual do Ocidente, J. Bronowski, Edições 70, Lisboa.
O político e o cientista, Max Weber, Editorial Presença, Lisboa.
Aprender a viver, L. Ferry, Círculo de leitores, Lisboa.
Heidegger e o seu século, J Barash, Paget, Lisboa.
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Introdução a Nietzsche, G. Vattimo, E. Presença, Lisboa.
Em busca de um mundo melhor, K. Popper, E. Fragmentos, Lisboa.
As grandes Cidades e a vida do espírito, Simmel, Lusosofia, Covilhã.
O discurso filosófico da Modernidade, Jürgen Habermas, Texto, Lisboa.
A ética da autenticidade, C. Taylor, Edições 70, Lisboa.
O fim da modernidade, G. Vattimo, Presença, Lisboa.
As origens da pós-modernidade, P. Anderson, Edições 70, Lisboa.
Depois da arquitectura moderna, P. Portoghesi, Edições 70, Lisboa.

Anexo IX - Introdução à Teoria da Arquitectura/ Introduction to the Theory of Architecture
6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução à Teoria da Arquitectura/ Introduction to the Theory of Architecture
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Tiago de Almeida Cardoso Proença de Oliveira
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Introdução às questões da disciplina e de uma exegese e hermenêutica da Arquitectura. Conceitos gerais sobre o Belo,
a Arte, a Arquitectura, numa perspectiva contemporânea: percepção geral do que nos rodeia hoje e porquê. Primeira
abordagem histórica, conceptual e fenomenológica da Arquitectura, através dos seus contextos modernos e
contemporâneos.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Introduction to issues of discipline and an exegesis and hermeneutics of Architecture. General concepts on Beauty,
Art, Architecture, within a contemporary perspective: general perception of what surrounds us today and why. First
historical, conceptual and phenomenological approach of Architecture, through its modern and contemporary contexts.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Noções de Estética
- A experiência e o sentido do Belo – Abordagem fenomenológica
- O Belo Natural e o Belo Artístico
- As categorias estéticas
- O Belo e o Útil
Breve história das formas e ideias na arquitectura ocidental
- Da antiguidade clássica ao sec. XX
- Análise de teóricos e tratadistas
A teoria da Arquitectura como disciplina
- Distinção entre outros saberes
Conceitos operativos na concepção arquitectónica
- Geometria, Topologia, Teoria da Forma
- A regra e a proporção
- A noção de espaço
Outras noções culturais
- O clássico e o romântico, o dionisíaco e o apolíneo, o progressista e o culturalista, o abstracto e o concreto, etc.
Definição de algumas correntes culturais arquitectónicas contemporâneas
- Aplicação a exemplos práticos
As condições contemporâneas para a prática de arquitectura
- Discussão de várias ordens de problemas
6.2.1.4. Syllabus:
Notions of Aesthetics
- The experience and meaning of Beauty - Phenomenological Approach
- Natural Beauty and Artistic Beauty
- Aesthetic categories
- Beauty and the Usefulness
Brief history of forms and ideas in Western architecture
- From classical antiquity to the XX century
- Analysis by theorists and authors of treatises
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The theory of architecture as a discipline
- Distinction between other knowledge
Operational concepts in architectural design
- Geometry, Topology, Theory of Form
- Rule and proportion
- The notion of space
Other cultural notions
- The classic and romantic, the Dionysian and the Apollonian, the liberal and the culturalist, abstract and concrete, etc.
Definition of some contemporary architectural cultural currents
- Application to practical examples
The conditions for the practice of contemporary architecture
- Discussion of various kinds of problems
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Assiduidade (10%) Um trabalho prático (40%) e um teste (50%).
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Attendance (10%) A practical assignment (40%) and a test (50%).
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
ARNHEIM, Rudolph – A dinâmica da forma arquitectónica
BAYER, Raymond – História da Estética
BENEVOLO, Leonardo – História da Arquitectura Moderna
bENEVOLO, Leonardo – Introdução à Arquitectura
CARCHIA, Gianni, D´ANGELO, Paolo (direcção de) – Dicionário de Estética
CONSIGLIERI, Victor – A Morfologia da Arquitectura (Vol. I e II)
FRAMPTON, Kenneth – História Crítica da Arquitectura Moderna
MONTANER, Josep Maria – A modernidade superada
PEVSNER, Nikolaus – Panorama da Arquitectura Europeia
Rodrigues, M. João Madeira – A arquitectura é:
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Rodrigues, M. João Madeira, BONIFÁCIO, Horácio, SOUSA, Pedro Fialho de – Dicionário técnico e crítico de
arquitectura
ZEVI, Bruno – Saber Ver a Arquitectura

Anexo IX - Materiais e Sistemas Construtivos I/Materials and Construction Systems I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Materiais e Sistemas Construtivos I/Materials and Construction Systems I
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
José Miguel Paulo de Lima Ferreira
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Introdução ao conhecimento dos materiais de construção, correntes e tradicionais, constituintes dos elementos e
sistemas construtivos presentes no projecto de arquitectura.
Os alunos tomam conhecimento dos materiais de construção, correntes e tradicionais, do seu enquadramento
histórico, dos seus métodos de processamento e utilização sustentável, das suas características físicas e químicas
fundamentais, e das suas técnicas de conservação.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Introduction to the knowledge of current and traditional building materials, constituents of elements and building
systems present in the architectural project.
Students learn about current and traditional building materials, its historical background, its processing methods and
sustainable use, its fundamental physical and chemical characteristics, and their conservation techniques.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Estudo detalhado dos materiais de construção correntes e tradicionais, nomeadamente:
Madeiras e derivados; Rochas, agregados e areias; Metais Ferrosos (ferro, aço e aço inoxidável); Metais não Ferrosos
(alumínio, cobre e zinco); Vidros; Cerâmica, grés e porcelana; Argamassas de cais aéreas; Gessos e Estuques;
Argamassas e betão de cimentos e cais Hidráulica; Polímeros e betumes; Terra crua.

Investigação dos principais aspectos científicos, tecnológicos e ambientais relacionados com os materiais,
nomeadamente:
- Enquadramento histórico: descoberta, evolução e contemporaneidade;
- Processamento: extracção, transformação, apresentação e implementação;
- Sustentabilidade: recurso, ciclo de vida, resíduos e poluição, custo energético;
- Caracterização: propriedades físicas e químicas, reacção ao esforço, resistência mecânica, comportamento térmico;
- Conservação: degradação por agentes atmosféricos e climáticos, biológicos e químicos, técnicas de protecção e
manutenção.

6.2.1.4. Syllabus:
Detailed study of current and traditional building materials, namely:
Wood and derivatives; rocks, aggregates and sands: Ferrous Metals (iron, steel and stainless steel), non-ferrous metals
(aluminum, copper and zinc); glass; Pottery, stoneware and porcelain; pier aerial mortars, plaster and stucco; Mortars
and concrete cements and Hydraulics pier; polymers and bitumen; raw land.

Research of major scientific, technological and environmental aspects related to materials, namely:
- Historical framework: disclosure, evolution and modernity;
- Processing: extraction, processing, presentation and implementation;
- Sustainability: resource, life cycle, waste and pollution, energy costs;
- Characterization: physical and chemical properties, reaction to stress, mechanical resistance, thermal behavior;
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- Conservation: degradation by atmospheric and climatic, biological and chemical agents, techniques for protection and
maintenance.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
AVALIAÇÃO CONTÍNUA:
• Assiduidade e participação nas aulas: comparência, pontualidade e intervenção na discussão dos conteúdos
expostos nas aulas.
• Trabalhos práticos ou de investigação: realização de trabalhos práticos ou trabalhos de investigação, desenvolvidos e
acompanhados ao longo do semestre, com sessões regulares de apresentação e discussão na aula.
• Teste(s) escrito(s): realização de teste(s) escrito(s) no decorrer das aulas do semestre.
PONDERAÇÃO DAS COMPONENTES DA AVALIAÇÃO CONTÍNUA:
• Assiduidade e participação nas aulas: 20%
• Trabalho práticos ou de investigação: 30%
• Teste(s) escrito(s): 50%
REQUISITOS PARA APROVAÇÃO NA DISCIPLINA:
• Avaliação continua: classificação final ponderada igual ou superior a 10 valores;
• Prova escrita de exame final: classificação igual ou superior a 10 valores.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
CONTINUOUS ASSESSMENT:
• Attendance and class participation: presence, punctuality and intervention in the discussion of contents displayed in
class.
• Research or practical assignment: undergoing research or practical assignment, developed and monitored throughout
the semester, with regular presentation and discussion sessions in class.
• Writing test (s): completion of writing test (s) during the classes semester.
WEIGHING OF CONTINUOUS ASSESSMENT COMPONENTS:
• Attendance and class participation: 20%
• Research or practical assignment: 30%
• Writing Test (s): 50%
REQUIREMENTS FOR APPROVAL IN THE DISCIPLINE:
• Continuous assessment: final score weighed equal to or higher than 10 grades;
• Written final exam: score equal to or higher than 10 grades.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
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given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
AA. VV., MATERIAIS, SISTEMAS E TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO TRADICIONAL: Contributo para o estudo da
arquitectura vernácula da região oriental do Algarve”. Faro: CCDRAlg, 2008.
AA. VV., ROOF CONSTRUCTION MANUAL. Munich: Birkhauser, 4th edition, 2002.
AA.VV., ARQUITECTURA DE TERRA EM PORTUGAL. Lisboa, Editora Argumentum, 1ª Edição, 2005.
CHING, Francis. DICIONÁRIO VISUAL DE ARQUITECTURA. 2ª ed. Lisboa. Ed. Martins Fontes, 1998.
DEPLAZES, Andrea (Ed). CONSTRUCTING ARCHITECTURE - Materials processes structures. Berlin: Birkhauser, 2º
edition, 2009.
GONZÁLEZ, Filipe Duarte, GEOMETRIAS DA ARQUITECTURA DE TERRA, Universidade Lusíada, 1ª edição, , 2006.
KOLD, Josef. SYSTEM IN TIMBER ENGINEERING. Berlin: Birkhauser, 1st edition, 2008.
MASCARENHAS, Jorge. SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO, Volumes I a IX. Lisboa : Livros Horizonte, 2001-2007.
SCHUNK, Eberhard. ROOF CONSTRUCTION MANUAL Pitched roofs. Basel: Birkhauser – Publishers for Architecture,
4th Edition, 2002.

Anexo IX - Arquitectura Análitica/ Analytic Architecture
6.2.1.1. Unidade curricular:
Arquitectura Análitica/ Analytic Architecture
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luís Filipe Pires Conceição
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Meios e métodos de análise, leitura e representação dos espaços arquitectónicos.
Conceitos teóricos e práticos sobre as diversas fases e momentos da composição arquitectónica.
Iniciação ao léxico dos termos arquitectónicos, imagens e sinais. Conceitos de tipo e tipologia. Conceito de modelo e
seu manuseamento.
A Luz e o Sistema Distributivo como ordenadores da estrutura do espaço. A plasticidade do espaço.
Introdução ao projecto: o sítio, o programa, o utente, o modelo e a materialidade.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Means and methods of analysis, reading and representation of architectural spaces.
Theoretical and practical concepts about the various phases and moments of architectural design.
Initiation to the lexicon of architectural terms, images and signs. Concepts of type and typology. Concept of model and
its handling.
Light and the Distributive System as orderers of the structure of space. The plasticity of space.
Introduction to the project: the location, the program, the user, the model and materiality.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
O programa a seguir terá uma incidência teórica e uma incidência prática. A primeira, terá por suporte alocuções,
discussões e visitas de estudo. A segunda, apoiar-se-á na prática de exercícios de análise e composição, com recurso
ao desenho, à construção de modelos tridimensionais e à descrição gráfica e oral.
A incidência teórica apontará os seguintes vectores:
- Conceitos gerais de Arquitectura
- Função, Forma e Estrutura
- Construção e Forma
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- Processo projectual
- Tipologia dos espaços
A incidência prática referir-se-á à elaboração de exercícios:
- Criação de objectos arquitectónicos simples, evidenciando uma estrutura de percurso, temporalidade, organização,
côr, luz, texturas e materiais
- Criação de objectos arquitectónicos simples, implicando relações de carácter topológico, programático e tectónico.
6.2.1.4. Syllabus:
The following program will have a theoretical impact and a practical effect. The first will be based on speeches,
discussions and study visits. The second will be support by exercises of analysis and composition, using design,
construction of three-dimensional models and and oral graphic description.

The theoretical impact shall focus on the following lines:
- General Concepts of Architecture
- Function, Form and Structure
- Construction and Form
- Project process
- Spaces typology
The practical effect will refer to the preparation of exercises:
- Creating simple architectural objects, outlining a track structure, timing, organization, colour, light, textures and
materials
- Creating simple architectural objects, involving relationships of a topological, tectonic and programatic nature.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O trabalho a desenvolver ao longo do semestre terá suporte em pelo menos dois exercícios práticos individuais e um
exercício de grupo. A avaliação é contínua, pressupondo a participação activa nas aulas, que funcionarão em regime de
atelier.
É condição mínima para que o aluno disponha de avaliação positiva que tenha realizado de forma satisfatória e assídua
os exercícios.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Work done during the semester shall be supported by at least two individual practical exercises and one in group.
Assessment is continuous, assuming active participation in class, which shall function as workshops.
In order that students are positively assessed, the minimum condition is that they have carried out satisfactorily and
diligently the proposed exercises.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
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6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
ARNHEIM, Rudolf, A Dinâmica da Forma Arquitectónica, Editorial Presença, Lisboa.
CHING, Francis, A Visual Dictionary of Architecture, Van Nostrand Reinhold, New York.
CHING, Francis, Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, Gustavo Gili, Barcelona.
CONSIGLIERI, Victor, A Morfologia da Arquitectura 1920-1970 - vols. I e II, Editorial Estampa, Lisboa.
FONATTI, Franco, Principios Elementales de la Forma en Arquitectura, Gustavo Gili, Barcelona.
KRIER, Rob, Architectural Composition, Academy Editions, London.
MEISS, Pierre Von, De la Forme au Lieu, Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne 1993.

Anexo IX - Desenho Analítico/ Analytical Design
6.2.1.1. Unidade curricular:
Desenho Analítico/ Analytical Design
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Maria Constança Pignatelli de Sousa e Vasconcelos
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Análise e experimentação através do Desenho, desenvolvendo competências, hábitos rigorosos e fluência de Desenho
de esboço e gestual, como capacidade de interpretação e representação rigorosa, não somente da realidade
arquitectónica existente.
Domínio do Desenho nas potencialidades de cada material, técnica e suporte.
O Desenho resulta de uma multiplicidade de escolhas. Desenvolvimento dos elementos estruturais da linguagem
gráfica recorrendo sempre ao desenho à mão livre.
Explorar a distância conceptual, visual e material que existe entre o mundo perceptivo e o mundo representado.
Desenvolver e aprofundar a noção de Perspectiva e pontos de vista, através de observação e representação de objectos
variados, assim como espaço arquitectónico.
Entender a importância da criatividade, da sensibilidade e da razão ao nível da representação e criação.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Analysis and experimentation through design, developing skills, accurate habits and flow of gestural and sketching
drawing, as strict interpretation and representation skill, and not only in regard to existing architectural reality.
Design mastery, according to each material potential, and technics and support.
Design results from a multiplicity of choices. Development of the structural elements of the graphic language, always
using freehand drawing.
Exploring the conceptual, visual and material distance that exists between perceptive world and the world represented.
Developing and deepening the notion of perspective and points of view through observation and representation of
various objects, as well as architectural space.
Understanding the importance of creativity, sensitivity and reason to the level of representation and creation.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
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Aprofundar a capacidade de análise, representação de formas e volumes, continuando a explorar as propriedades e
potencialidades expressivas com técnicas gráficas variadas, nomeadamente, técnicas secas, húmidas e mistas .
A observação ao serviço do processo analítico visando a compreensão das formas e a sua inter-acção, será
desenvolvido num conjunto de exercícios de representação, insistindo no desenho rápido intuitivo e gestual, sobre
diferentes tipos de suporte, distribuídos nos seguintes tópicos de conteúdos:
- Análise de formas, volumes, fundos e pontos de vista
- Espaço e profundidade
- Materiais e texturas
- Módulo e estrutura
- Claro-escuro. Luz e sombra. Valorização tonal. Luz reflexa.
Os blocos temáticos a desenvolver durante o semestre são os seguintes:
- Desenho de objectos variados, vegetais e estátuas do natural.
- A figura humana: desenho modular e volumétrico.
- Análise do interior/exterior no desenho arquitectónico.
6.2.1.4. Syllabus:
Deepening the capacity for analysis, representation of forms and volumes, continuing to explore properties and the
expressive potentials and with various graphic techniques, namely dry, moist and mixed techniques.
Observation at the service of the analytical process aimed at understanding forms and their interaction, shall be
developed within a set of representation exercises, insisting on fast, intuitive and gestural design, on different types of
support, distributed in the following contents topics:
- Analysis of forms, volumes, backgrounds and points of view
- Space and Depth
- Materials and textures
- Module and structure
- Light-dark. Light and shadow. Tonal appreciation. Reflex light.
Thematic groups to be developed during the semester are the following:
- Design of various objects, natural plants and statues.
- The human figure: modular and volumetric design.
- Analysis of the interior / exterior in architectural design.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Serão realizados trabalhos práticos, trabalhos teóricos de investigação e um diário gráfico.
Será especificada a modalidade de cada exercício e os objectivos do tema a desenvolver. Serão valorizados os
materiais e as técnicas empregues, assim como o percurso efectuado para a realização do trabalho.
Existirão momentos de orientação e acompanhamento dos trabalhos, de consulta bibliográfica, de análise e de critica
aos exercícios efectuados, e de avaliação individual.
O processo de avaliação é individual, contínuo, sem exame final de frequência, o que implica uma assiduidade de 75%
do total de aulas leccionadas. Serão considerados na avaliação final de semestre a assiduidade, a participação e
empenhamento nos trabalhos práticos efectuados nas aulas e extra aulas, criatividade, capacidade de pesquisa e
síntese no desenvolvimento de trabalhos teóricos e capacidade de superar problemas.
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Avaliação Continua: 70%
Trabalhos teóricos e Diário Gráfico: 30%
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Practical assignments, theoretical work of research and a daily chart shall be performed.
The modality of each exercise and the objectives of the theme to be developed shall be specified. Materials and
techniques employed shall be appreciated, as well as the path achieved to perform work.
There shall be times for work guidance and monitoring, bibliographical consultation, analysis and critique to performed
exercises, and individual assessment.
The evaluation process is individual, continuous, with no final exam, which implies a 75% attendance out of total
classes taught. At the final semestral assessment, it shall be considered: attendance, participation and engagement in
practical assignment done in class and extra class, creativity, research skill and synthesis in developing theoretical
work, and ability to overcome problems.
Continuous assessment: 70%
Theoretical work and Daily Chart: 30%
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
ALLEN, Gerard e Oliver, Richard – Arte y Proceso del dibujo arquitectónico. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1982.
ARMHEIM, Rudolf – Arte e Percepção Visual: uma psicologia da visão criadora. Livraria Pioneira Editora. S. Paulo,
Brasil, 1986.
CHING, Frank – Dibujo y Proyecto. Editorial Gustavo Gili. México, 1998.
ITTEN, Johannes - Le Dessin et La Forme. Dessain et Toira, 1995.
KANDINSKY - Ponto, Linha, Plano. Edições 70, Col. Arte & Comunicação. Lisboa, 1996.
MOLINA, Juan Jose Gomez (coord.) - Estrategias del Dibujo en el Arte Contemporâneo. Ediciones Catedra, Col. Arte,
Grandes Temas. Madrid, 1999.
PORTER, Tom e Goodman, Sue – Manual de Técnicas Gráficas para Arquitectos, Diseñadores y artistas. Editorial
Gustavi Gili. Barcelona, 1985.
SALAVISA, Eduardo – Diário de Viagem: desenhos do quotidiano. Ed. Quimera. Lisboa, 2008.
SIMBLET, Sarah – Desenho: uma forma inovadora e prática de desenhar o mundo que nos rodeia. Civilizações Editores.
Porto, 2005.

Anexo IX - Geometria e Técnicas de Representação/ Geometry and Representation Techniques
6.2.1.1. Unidade curricular:
Geometria e Técnicas de Representação/ Geometry and Representation Techniques
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Sara Navarro Condesso
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6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Reconhecer a projecção como parte integrante do projectar;
Reconhecer a projecção como método de rigor gráfico;
Demonstrar capacidades de destreza ao nível da representação técnica das formas, necessárias para o futuro exercício
da prática profissional.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Recognizing projection as an integral part of the project;
Recognizing projection as a method of graphic accuracy;
Demonstrating skill at the level of technical representation of forms necessary for the future exercise of professional
practice.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
REPRESENTAÇÃO POR MÚLTIPLAS PROJECÇÕES ORTOGONAIS
Desenho Técnico
REPRESENTAÇÃO AXONOMÉTRICA
Isometria
Cavaleira
Militar
6.2.1.4. Syllabus:
REPRESENTATION OF MULTIPLE ORTHOGONAL PROJECTIONS
Technical Design
AXONOMETRIC REPRESENTATION
Isometry
Dimetric
Military
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O processo de avaliação assenta em três elementos:
a) avaliação contínua tendo em conta a assiduidade e a qualidade de participação dos alunos.
b) avaliações periódicas de exercícios práticos relacionados com as várias unidades temáticas.
c) Frequências.
Avaliação contínua..............................................................................10%
Exercícios práticos..............................................................................40%
Frequências.........................................................................................50%
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
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The evaluation process is based on three elements:
a) continuous assessment, taking attendance and quality of students participation into account.
b) periodic evaluations of practical exercises related to various thematic units.
c) Testss.
Continuous assessment ................................................ .............................. 10%
Practical exercises ................................................ .............................. 40%
Tests ................................................. ........................................ 50%

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
ABAJO, F. Javier Rodriguez de – Geometria Descriptiva, Tomo I – Sistema Diedrico. 22ª ed. – San Sebastian:
Donostiarra.
ABAJO, F. Javier Rodriguez de – Geometria Descriptiva, Tomo III – Sistema Axonométrico. 7ª ed. – San Sebastian:
Donostiarra.
ABAJO, F. Javier Rodriguez de – Geometria Descriptiva, Tomo V – Sistema Cónico. 5ª ed. – San Sebastian: Donostiarra.
CUNHA, Lúis Veiga da – Desenho Técnico. 10ª ed. – Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
RICCA, Guilherme – Geometria Descritiva. Método de Monge. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
SILVA, Arlindo – Desenho Técnico Moderno. 5ª ed. Liosboa: Lidel.

Anexo IX - Antropologia do Espaço/ Anthropology of Space
6.2.1.1. Unidade curricular:
Antropologia do Espaço/ Anthropology of Space
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Mostafa Zekri
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Conhecimento dos elementos teóricos básicos da Antropologia do Espaço.
Uma abordagem interdisciplinar que permite enriquecer a análise dos fenómenos sócio-antropológicos e a sua ligação
com a simbologia, a mitologia e a organização e a construção do espaço como “quadro de vida” (público e privado)
tendo presente a realidade social portuguesa e do espaço lusófono.
As metodologias para estudar e analisar o espaço como um produto do pensamento dos actores sociais e como uma
construção cultural.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Knowledge of basic theoretical elements of Anthropology of space.
An interdisciplinary approach to enrich the analysis of socio-anthropological phenomena and their connection with the
symbolism, mythology and organization and construction of space as (public and private) "life framework", considering
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the Portuguese social reality and the one from the Portuguese speaking space.
Methodologies to study and analyze space as a product of thought of social actors and as a cultural construction.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
I- Definições do espaço.
II- História e desenvolvimento histórico da antropologia do espaço.
III- A tradição e o Urbanismo.
IV- O espaço social: o Rural, o “Urbano”
V- A Cidade
VI- Habitar, fundar, distribuir e transformar.
VII- O Património: autenticidade, destruição, universalidade e identidade.
6.2.1.4. Syllabus:
I- Definitions of space.
II-History and historical development of anthropology of space.
III-The tradition and Urbanism.
IV-Social space: the Rural, the "Urban"
V-The City
VI-To dwell, to found, to distribute and to transform.
VII-Patrimony: authenticity, destruction, universality and identity.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Participação 10%
Trabalho escrito 40%
Teste escrito 50%
Os alunos cuja nota global de frequência assim calculada seja igual ou superior a 10 valores serão dispensados do
exame final. Todos os outros, nos termos do regulamento de avaliação geral, terão direito a apresentar-se ao exame
final.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Participation 10%
Written assignment 40%
Written Test 50%
Students whose overall grade of frequency thus calculated is equal to or higher than 10 grades are exempt from the
final exam. All others, under the regulation of general assessment, shall be entitled to submit to the final exam.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
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6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
AUGÉ MARC, Não-lugares. Introdução a uma antropologia da sobremodernidade, Lisboa: Bertrand, 1998
CHOAY FRANÇOISE, O Urbanismo: Utopias e Realidades. Uma Antologia, Estudos, 67, 5ª edição 2002
CHOAY FRANÇOISE, Pour une anthropologie de l’espace, Paris : Seuil, 2006
ELIADE, Mircea, Images et symboles (Essais sur le symbolisme magico-religieux), Paris : Gallimard, 1re éd. 1952, 1980
FERNANDES, JOSÉ MANUEL, Cidades e arquitectura, Lisboa: Horizonte, 1999
HALL, E., A dimensão oculta, Lisboa, Relógio d’Água, 1986, (ed. portuguesa)
MARSH DAVID, As Ciências Sociais, Coimbra: Atlântida, 1974
PAUL-LEVY F., SEGAUD M., Anthropologie de l'espace, Paris : Centre Georges Pompidou, 1983.
RAYMOND H., L'architecture, les aventures spatiales de la raison, Paris : Centre Georges Pompidou, 1984.
SILVANO FILOMENA, Antropologia do espaço. Uma introdução, Oeiras: Celta Editora, 2001

Anexo IX - História da Arquitectura Contemporânea/ History of Contemporary Architecture
6.2.1.1. Unidade curricular:
História da Arquitectura Contemporânea/ History of Contemporary Architecture
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Tiago de Almeida Cardoso Proença de Oliveira
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Primeira abordagem histórica, conceptual e fenomenológica da Arquitectura, através dos seus contextos modernos e
contemporâneos. As grandes correntes contemporâneas: do Século das Luzes aos nossos dias.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
First historical, conceptual and phenomenological approach of Architecture, through its modern and contemporary
contexts. The major contemporary currents: from Enlightenment to the present day.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
O Período Neo-Clássico e o movimento Moderno: Evoluções culturais/territoriais/técnicas. Neoclassicismo; Utopias;
Revolução Industrial.
. Reacção Arts and Crafts
. Arte Nova
. Arte Deco
. De Stijl
. O racionalismo
. O cubismo/ movimento Bauhaus
Actualidade:
. Pós-modernismo;
. Neo-Racionalismo;
. Regionalismo;
. Desconstrutivismo
. Minimalismo
6.2.1.4. Syllabus:
The Neo-Classical Period and the Modern movement: Cultural / territorial / technical evolutions. Neoclassicism;
Utopias; Industrial Revolution.
. Arts and Crafts Reaction
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. Art Nouveau
. Art Deco
. De Stijl
. Rationalism
. Cubism / Bauhaus movement
Nowadays:
. Postmodernism;
. Neo-Rationalism;
. Regionalism;
. Deconstructivism
. Minimalism
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Assiduidade (10%) Um trabalho prático (40%) e um teste (50%).
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Attendance (10%) A practical assignment (40%) and a test (50%).
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
BENEVOLO, Leonardo – História da Arquitectura Moderna
FRAMPTON, Kenneth – História Crítica da Arquitectura Moderna
GELERTNER, Mark – Sources of Architectural Form (A critical History of Western Design Theory)
CONSIGLIERI, Victor – A Morfologia da Arquitectura (Vol. I e II)
MEISS, Pierre von – De la Forme au Lieu (Une introduction à l’étude de l’architecture)
LE CORBUSIER, Jean Pierre Jeanneret - ‘Vers une Architecture’ *Para uma Arquitectura*
ZEVI, Bruno - Saber ver a Arquitectura
VENTURI, Robert - Complexidade e Contradição na Arquitectura
QUARONI, Ludovico - Oito lições de Arquitectura
JENKS, Charles – Movimentos Modernos em Arquitectura
VITRUVIO (Marco Vitruvio Polio) – De Architectura
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ALBERTI, Leon Baptista - De Re Aedificatoria

Anexo IX - Materiais e Sistemas Construtivos II/ Materials and Construction Systems II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Materiais e Sistemas Construtivos II/ Materials and Construction Systems II
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
José Miguel Paulo de Lima Ferreira
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Aprofundamento do conhecimento sobre os materiais de construção, correntes e tradicionais, e a sua aplicação nos
elementos dos sistemas construtivos presentes no projecto de arquitectura. Introdução à representação gráfica de
detalhes simples de elementos dos sistemas construtivos do projecto de arquitectura.
Os alunos tomam conhecimento dos principais elementos dos sistemas construtivos das edificações, das suas
funções, das suas solicitações, e da sua classificação, assim como das questões fundamentais associadas à utilização
dos materiais na sua construção. Os alunos desenvolvem a capacidade de interpretação gráfica de desenhos de
pormenor, representativos dos materiais dos elementos dos sistemas construtivos das edificações, assim como a
capacidade de análise de diferentes soluções construtivas quanto ao seu desempenho, ao seu método construtivo, às
suas vantagens e desvantagens, e aos factores de sustentabilidade.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Deepening knowledge on building , current and traditional materials, and its application in the elements of the
construction systems present in the architectural project. Introduction to graphic representation of simple details of
elements of construction systems of the architectural project.
Students take knowledge in the key elements of buildings constructing systems, their functions, their requests, and
their classification, as well as the fundamental issues associated with the use of materials in its construction. Students
develop the skill of graphical interpretation of detailed drawings, representative of the elements’ materials of the
buildings constructive systems, as well as the ability to analyze different constructive solutions regarding its
performance, its construction method, its advantages and disadvantages, and the factors of sustainability.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Estudo detalhado dos materiais e elementos dos sistemas construtivos correntes e tradicionais:
- Enquadramento da edificação: localização, implantação no terreno e orientação solar.
- Elementos fundamentais dos sistemas construtivos: fundações, estrutura, paredes, vãos, revestimentos, coberturas,
impermeabilizações, isolamentos, infra-estruturas.
- Estudo dos elementos construtivos: funções, solicitações, classificações.
- Caracterização de soluções construtivas: desempenho dos materiais constituintes, método construtivo, eficácia,
vantagens e desvantagens, manutenção e reciclagem.
- Interpretação de desenhos técnicos de pormenor de soluções construtivas.
6.2.1.4. Syllabus:
Detailed study of materials and elements of current and traditional construction systems:
- Building framework: location, field deployment and solar orientation.
- Key elements of construction systems: foundations, structure, walls, embrasures, coatings, roofing, waterproofing,
insulation, infrastructures.
- Study of the constructive elements: functions, requests, classifications.
- Characterization of constructive solutions: performance of the constituent materials, construction method,
effectiveness, advantages and disadvantages, maintenance and recycling.
- Interpretation of detailed technical drawings of constructive solutions.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
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programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
AVALIAÇÃO CONTÍNUA:
• Assiduidade e participação nas aulas: comparência, pontualidade e intervenção na discussão dos conteúdos
expostos nas aulas.
• Trabalhos práticos ou de investigação: realização de trabalhos práticos ou trabalhos de investigação, desenvolvidos e
acompanhados ao longo do semestre, com sessões regulares de apresentação e discussão na aula.
• Teste(s) escrito(s): realização de teste(s) escrito(s) no decorrer das aulas do semestre.
PONDERAÇÃO DAS COMPONENTES DA AVALIAÇÃO CONTÍNUA:
• Assiduidade e participação nas aulas: 20%
• Trabalho práticos ou de investigação: 30%
• Teste(s) escrito(s): 50%
REQUISITOS PARA APROVAÇÃO NA DISCIPLINA:
• Avaliação continua: classificação final ponderada igual ou superior a 10 valores;
• Prova escrita de exame final: classificação igual ou superior a 10 valores.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
CONTINUOUS ASSESSMENT:
• Attendance and class participation: presence, punctuality and intervention in the discussion of contents displayed in
class.
• Research or practical assignment: undergoing research or practical assignment, developed and monitored throughout
the semester, with regular presentation and discussion sessions in class.
• Writing test (s): completion of writing test (s) during the classes semester.
WEIGHING OF CONTINUOUS ASSESSMENT COMPONENTS:
• Attendance and class participation: 20%
• Research or practical assignment: 30%
• Writing Test (s): 50%
REQUIREMENTS FOR APPROVAL IN THE DISCIPLINE:
• Continuous assessment: final score weighed equal to or higher than 10 grades;
• Written final exam: score equal to or higher than 10 grades.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
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AA. VV., MATERIAIS, SISTEMAS E TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO TRADICIONAL: Contributo para o estudo da
arquitectura vernácula da região oriental do Algarve”. Faro: CCDRAlg, 2008.
AA. VV., ROOF CONSTRUCTION MANUAL. Munich: Birkhauser, 4th edition, 2002.
AA.VV., ARQUITECTURA DE TERRA EM PORTUGAL. Lisboa, Editora Argumentum, 1ª Edição, 2005.
CHING, Francis. DICIONÁRIO VISUAL DE ARQUITECTURA. 2ª ed. Lisboa. Ed. Martins Fontes, 1998.
DEPLAZES, Andrea (Ed). CONSTRUCTING ARCHITECTURE - Materials processes structures. Berlin: Birkhauser, 2º
edition, 2009.
GONZÁLEZ, Filipe Duarte, GEOMETRIAS DA ARQUITECTURA DE TERRA, Universidade Lusíada, 1ª edição, , 2006.
KOLD, Josef. SYSTEM IN TIMBER ENGINEERING. Berlin: Birkhauser, 1st edition, 2008.
MASCARENHAS, Jorge. SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO, Volumes I a IX. Lisboa : Livros Horizonte, 2001-2007.
SCHUNK, Eberhard. ROOF CONSTRUCTION MANUAL Pitched roofs. Basel: Birkhauser – Publishers for Architecture,
4th Edition, 2002.

Anexo IX - Introdução ao Projecto/ Project Introduction
6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução ao Projecto/ Project Introduction
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luís António Guisado de Gouveia Durão
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Iniciação ao Projecto de Arquitectura. A retórica do espaço e sua utilização. O habitar.
Introdução de algumas noções gerais sobre aspectos da arquitectura de carácter sensorial. A arquitectura como
espaço definido pela matéria. Estrutura em massa, em plano e linear. Afinidade com a arte e a sociedade em geral.
Procura-se assim desenvolver a noção dos diferentes elementos da arquitectura e sua capacidade de alterar
temporalmente a percepção de um espaço: A luz, a côr, a textura, o som, o tacto, etc. A arquitectura mais como
processo de experimentação/criação de espaços para serem vividos, do que a mera enformação material dos espaços.
O estudo do habitat individual em diferentes contextos.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Initiation to the Architectural Project . The rhetoric of space and its use. Dwelling.
Introduction of some general ideas about aspects of the architecture of sensory nature. Architecture as space defined
by the matter. Structure in bulk, flat and linear. Affinity with art and society in general. Thus it aims to develop the
notion of different architectural elements and its ability to temporarily change space perception: light, colour, texture,
sound, touch, etc.. Architecture more as an experimentation / creation process of spaces to be lived, than the mere
material forming of spaces. The study of individual habitat in different contexts.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Manuseamento do programa e dos modelos conceptuais em contextos arquetípicos: o subterrâneo como paradigma
dos vazios enformados pela massa, os planos que enformam um espaço e as estruturas lineares de suporte a planos.
A massa pétrea e os esqueletos lineares na arquitectura.
A interligação na sequência espacial. A vivência dos espaços. Manuseamento de modelos tipológicos e morfológicos:
o todo e o fragmento; o horizontal e o vertical.
A introdução à metodologia do projecto. A experimentação como processo de investigação conceptual na arquitectura.
Aplicação dos conceitos semiológicos, ergonómicos e antropométricos. A escala “humana” e a monumentalidade.
Serão desenvolvidos três (3) exercícios prático-teóricos:
- Criação de um espaço subterrâneo como exercício de experimentação da massa na definição espacial.
- A articulação dos planos na definição espacial.
- O esqueleto estrutural como definidor de planos na constituição duma unidade habitacional.
6.2.1.4. Syllabus:
Handling the program and conceptual models in archetypal contexts: the underground as a paradigm of voids molded
by mass, the plans that shape a space and the linear structures to support plans. Stony mass and linear skeletons in
architecture.
Interconnection in the special sequence. The living spaces. Handling morphological and typological models: the whole
and the fragment, horizontal and vertical.
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The introduction to the methodology of the project. Experimentation as a conceptual research process in architecture.
Application of semiological, ergonomic and anthropometric concepts. The "human" scale and monumentality.
Three (3) practical and theoretical exercises shall be developed:
- Creating an underground space as an exercise to experiment mass in spatial resolution.
- Plans articulation in spatial resolution.
- The structural skeleton as a definer of plans in the formation of a housing unit.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação contínua – dois a três exercícios práticos
Avaliação pontual – 1 exercício rápido mensal
A avaliação será continua, através do acompanhamento dos trabalhos assim como das apresentações orais à data de
finalização do processo, e pontuada por exercícios menores de avaliação parcial.
É condição mínima para que o aluno disponha de avaliação positiva ter realizado de forma satisfatória dois dos três
exercícios básicos.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Continuous assessment - two to three exercises
Punctual assessment - a monthly quick exercise
Assessment shall be continuous through monitoring work, as well as oral presentations until the closing process, and
punctuated by minor exercises of partial evaluation.
Minimum condition is that students must have performed satisfactorily two of the three basic exercises to have a
positive evaluation.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Bachelard, Gaston, A poética do espaço, Martins Fontes, 2005
Baeza, Alberto, A ideia construída – Caleidoscópio, 2004
Benévolo, Leonardo, História de la Arquitectura Moderna, GG, Barcelona.
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Calvino, Italo - Seis Propostas para o Próximo Milénio, 1990. Teorema, ed.
Focillon, Henri, A Vida das Formas, 1943. Colecção Arte & Comunicação, edições 70.
Frampton, Kenneth, História crítica da arquitectura moderna, Martins Fontes, São Paulo, 2000
Khan, Louis, Conversa com estudantes – GG, 2002.
Gössel, Peter, Gabrielle Leuthäusser, Architecture in the Twentieth Scentury, Taschen, 2001, Londres
Morgado, Luís, Pensar a casa como arquitectura – Pensar a arquitectura como metáfora, FA-UTL, 1998.
Tanizaki, Junichiro, Elogio da Sombra, 1933. Relógio d’água, ed.
Zevi, Bruno, A Linguagem Moderna da Arquitectura, D. Quixote, 2004, Lisboa
Zevi, Bruno, Saber ver a Arquitectura, Dinalivros/Martins Fontes, 1989, Lisboa
Zimmerman, Claire, Mies van der Rohe, Taschen, 2007, Köln

Anexo IX - Desenho de Espaços Exteriores/ Design of Exterior Spaces
6.2.1.1. Unidade curricular:
Desenho de Espaços Exteriores/ Design of Exterior Spaces
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Maria Eduarda de Sousa Coutinho
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O Desenho como forma de pensar, experimentar e criticar.
Desenvolver a acuidade visual e a noção de «pontos de vista» posicionando o aluno em diversas situações de
observação de objectos, monumentos, espaços culturais e outros, durante as aulas e ao ar livre.
Desenvolver a capacidade de representação bidimensional e tridimensional de objectos em diversos registos, na
relação com as diferentes tipologias do Desenho.
Aprofundar a Perspectiva (traduzir de forma incisiva distâncias, profundidades, ângulos, tamanhos e proporções),
através de esquissos e desenho de detalhe com técnicas variadas.
Exercitar a memória visual, a partir do domínio progressivo de formas simples e complexas, com base na sua produção
repetitiva, com e sem documentos.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Design as a way of thinking, experiencing and criticizing.
Developing visual acuity and the concept of 'points of view', placing the student in various situations, observing
objects, monuments, cultural spaces and others, in class and outdoors.
Developing bidimensional and tridimensional representation skill of objects in multiple records in relation to different
design typologies.
Deepening the perspective (starkly translating distances, depths, angles, sizes and proportions), through sketches and
detail design with various techniques.
Exercising visual memory, from the progressive mastery of simple and complex forms, based on their repetitive
production, both documented and undocumented.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Análise Urbana (análise sequencial);
O espaço exterior enquadrado na paisagem, enquanto fonte de fenómenos urbanos;
Observação e desenho de espaços exteriores (a cidade) e composição de um trecho urbano;
Identificação de elementos/acontecimentos no espaço/campo visual, aplicado à Arquitectura da Cidade;
Análise Morfológica (elementos da forma e do espaço);
Decomposição de um percurso em sequências, onde o campo visual sofre modificações.
6.2.1.4. Syllabus:
Urban Analysis (sequential analysis);
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Outer space framed in the landscape as a source of urban phenomena;
Observation and design of outdoor spaces (the city) and composition of an urban stretch;
Identification of elements / events in the space / visual field, applied to the Architecture of the City;
Morphological Analysis (elements of form and space);
Decomposition of a path in sequences where the visual field is modified.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ao longo do semestre serão sempre realizados trabalhos práticos para uma melhor compreensão e assimilação das
matérias abordadas. Serão ainda propostos trabalhos de pesquisa individuais extra-aula.
Para cada exercício proposto especificar-se-á a modalidade do mesmo, os objectivos do tema a desenvolver, a sua
duração e a data de entrega.
Haverá ao longo do semestre momentos de análise e critica sobre os exercícios efectuados, com registo de avaliação
individual.
Processo de avaliação contínua (regime presencial).
Acompanhamento e análise de Portfolios (exercícios realizados durante as aulas) e apresentação de trabalho teórico
(investigação).
O regime de avaliação procede-se através de: assiduidade (10%), apresentação de Portfolios (70%) e apresentação de
trabalhos teóricos de pesquisa e síntese (20%).
Avaliação final para obter aprovação: classificação final igual ou superior a 10 valores.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Throughout the semester, practical assignment shall always be conducted for a better understanding and assimilation
of the subjects covered. Also shall be proposed extra-class individual research assignments.
For each proposed exercise, shall be specified its modality, the objectives of the theme to be developed, its duration
and date of delivery.
Throughout the semester there will be times to analyze and criticise performed exercises , recorded as individual
assessment.
Continuous assessment process (requiring personal presence).
Monitoring and analysis of portfolios (exercises done during class) and presentation of theoretical work (research).
The assessment system proceeds through: attendance (10%), portfolios presentation (70%) and presentation of
research and synthesis theoretical works (20%).
Final evaluation to obtain approval: final score equal to or higher than 10 grades.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
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Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
Perspectives and Theory of Shadows
6.2.1.8. Bibliografia principal:
ARNHEIM, Rudolf - Arte & Percepção Visual, uma psicologia da visão criadora. 7.ª ed. São Paulo: Livraria Pioneira
Editora, Col. Arte, Arquitectura e Urbanismo, 1992.
CULLEN, Gordon - Paisagem Urbana. Lisboa: Edições 70,1996.
LYNCH, Kevin - A Imagem da Cidade. Lisboa: Edições 70, Col. Arte & Comunicação 15, 1988.
MATISSE, Henri - Ecrits et Propos sur I'Art. Editeurs des sciences et des arts, Collection Savoir: sur I'Art, Paris,1972.
NICOLAIDES, Kimon – The natural way to draw: a working plan for art study. Ed. Paperback, EUA, 1964.
SALAVISA, Eduardo – Diário de Viagem: desenhos do quotidiano. Ed. Quimera. Lisboa, 2008.

Anexo IX - Perpectiva e Teoria das Sombras/ Perspectives and Theory of Shadows
6.2.1.1. Unidade curricular:
Perpectiva e Teoria das Sombras/ Perspectives and Theory of Shadows
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Sara Navarro Condesso
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Reconhecer a projecção como parte integrante do projectar;
Reconhecer a projecção como método de rigor gráfico;
Demonstrar capacidades de destreza ao nível da representação técnica das formas, necessárias para o futuro exercício
da prática profissional.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Recognizing projection as an integral part of the project;
Recognizing projection as a method of graphic accuracy;
Demonstrating skill competence at the level of technical representation of forms, necessary for the future exercise of
professional practice.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
SISTEMA CÓNICO
Organização do espaço na perspectiva cónica
Representação do ponto, da recta e do plano
Representação de Figuras Planas
Representação de Sólidos
Sombras
6.2.1.4. Syllabus:
CONE SYSTEM
Organization of space in the conic perspective
Representation of the point, the line and the plane
Representation of Plane Figures
Representation of Solids
Shadows

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
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e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O processo de avaliação assenta em três elementos:
a) avaliação contínua tendo em conta a assiduidade e a qualidade de participação dos alunos.
b) avaliações periódicas de exercícios práticos relacionados com as várias unidades temáticas.
c) Frequências.
Avaliação contínua..............................................................................10%
Exercícios práticos..............................................................................40%
Frequências.........................................................................................50%
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The evaluation process is based on three elements:
a) continuous assessment taking attendance and quality of student participation into account.
b) periodic evaluations of practical exercises related to various thematic units.
c) Tests.
Continuous assessment ................................................ .............................. 10%
Practical exercises ................................................ .............................. 40%
Tests ................................................. ........................................ 50%

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
ABAJO, F. Javier Rodriguez de – Geometria Descriptiva, Tomo I – Sistema Diedrico. 22ª ed. – San Sebastian:
Donostiarra.
ABAJO, F. Javier Rodriguez de – Geometria Descriptiva, Tomo III – Sistema Axonométrico. 7ª ed. – San Sebastian:
Donostiarra.
ABAJO, F. Javier Rodriguez de – Geometria Descriptiva, Tomo V – Sistema Cónico. 5ª ed. – San Sebastian: Donostiarra.
CUNHA, Lúis Veiga da – Desenho Técnico. 10ª ed. – Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
RICCA, Guilherme – Geometria Descritiva. Método de Monge. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
SILVA, Arlindo – Desenho Técnico Moderno. 5ª ed. Liosboa: Lidel.

Anexo IX - História da Arquitectura Clássica/ History of Classical Architecture
6.2.1.1. Unidade curricular:
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História da Arquitectura Clássica/ History of Classical Architecture
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Clara Germana Ramalho Moutinho Gonçalves
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Articulação do estudo da obra de arquitectura como facto único e irredutível, com o conjunto de relações que
estabelece com o seu meio, e com a corrente mais alargada das formas da Arquitectura entendidas num campo
temporal alargado. A arquitectura como ruptura e continuidade. A dialéctica estabelecida entre estes dois vectores,
permite problematizar em seu torno, temas mais vastos da história da Arquitectura, das teorias da Arquitectura e dos
processos projectuais.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Articulating the study of architectural work as a unique and irreducible fact, with the set of relationships established
with its environment and with the broader current of forms of Architecture, understood in a wide temporal field.
Architecture as rupture and continuity. Dialectic established between these two vectors, enables us to raise problems
around it, broader themes in the history of Architecture, theories of Architecture and projectual processes.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Estudo de tempos e estudo de temas; Entendimento do fenómeno da Arquitectura num espaço temporal: Tempos
Breves e Tempos Longos, Leituras Diacrónicas e Sincrónicas. Micro História e Macro História; Formas de abordagem
da história de Arte e da Arquitectura: Escolas e tendências historiográficas ou o que dizer de uma obra.
1. A História e a Teoria da Arquitectura: Tradição e questões epistemológicas; História, passado, Memória e
historicidade; Correntes historiográficas.
2. A Arquitectura de Influência Clássica e a Arquitectura Pós-Barroca: A unidade da Arquitectura europeia entre século
XV e o século XVIII: Sistemas clássicos e classicizantes.
O PENSAMENTO CLÁSSICO EM ARQUITECTURA.
- Pensamento clássico
- Conceitos transtemporais
A ANTIGUIDADE CLÁSSICA.
- Grécia
- Roma
A IDADE MODERNA.
- Renascimento
- Maneirismo
- Barroco
A IDADE CONTEMPORÂNEA.
- Segunda metade do século XVIII
- Século XIX
- Século XX
6.2.1.4. Syllabus:
Time study and the topics study; Understanding the Architecture phenomenon in a timeline: Brief Times and Long
Times, Diachronic and Synchronic Readings. Micro and Macro History; Ways of addressing history of Art and
Architecture: Schools and historiographical trends or what to say about a work.
1. History and Theory of Architecture: Tradition and epistemological issues, history, past, memory and history, current
historiography.
2. Classical Influenced Architecture and Post-Baroque Architecture: The unit of European architecture between the
fifteenth century and the eighteenth century: classical and classicizing Systems.
CLASSICAL THINKING IN ARCHITECTURE.
- Classic Thought
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- Transtemporal Concepts
Classical Antiquity.
- Greece
- Rome
MODERN AGE.
- Renaissance
- Mannerism
- Baroque
MODERN AGE.
- Second half of the eighteenth century
- Nineteenth Century
- Twentieth Century
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação contínua (assiduidade, interesse demonstrado e qualidade participativa) – 10%
Trabalho de investigação (com entrega final do documento escrito e apresentação oral) – 40%.
Teste (prova escrita incidindo sobre a matéria e o programa) – 50%.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Continuous assessment (attendance, demonstrated interest and participatory quality) - 10%
Research assignment (with final delivery of the written document and oral presentation) - 40%.
Test (written test focusing on the topics and program) - 50%.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
BENEVOLO, Leonardo. Historia de la arquitectura del Renacimiento. Barcelona: Gustavo Gili, 1988.
BONIFÁCIO, Horácio, RODRIGUES, Maria João e SOUSA, Pedro Fialho. Vocabulário Técnico e Crítico de Arquitectura.
Lisboa: Quimera, 1990.
CURL, James Stevens. Classical Architecture: An Introduction to Its Vocabulary and Essentials, with a Select Glossary
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of Terms. New York: Norton, 2003.
GOITIA, Fernando Chueca. Protótipos na Arquitectura Greco-Romana e sua Influência no Mundo Ocidental. Lisboa:
Ulmeiro, 1996.
JANSON, H. W. História da Arte. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
KRUFT, Hanno-Walter. História de las teorías arquitectónicas. Madrid: Alianza, 1990.
MURRAY, Peter. The Architecture of the Renaissance. London. Thames & Hudson, 1969.
NORBERG-SCHULTZ, Christian. Arquitectura Occidental. Barcelona: Gustavo Gili, 1999.
SUMMERSON, John. A Linguagem Clássica da Arquitectura. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
ZEVI, Bruno. Saber ver a Arquitectura. São Paulo: Martins Fontes, 1989.

Anexo IX - Estática/ Statics
6.2.1.1. Unidade curricular:
Estática/ Statics
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Licínio Cantarino de Carvalho
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Estática – Equilíbrio físico dos corpos.
Operar com vectores. Determinar o efeito resultante de um conjunto de forças. Determinar as reacções dos apoios de
corpos rígidos em equilíbrio.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Statics - Physical equilibrium of bodies.
Operating with vectors. Determining the effect resulting from a set of forces. Determining the reactions of the supports
of rigid bodies in equilibrium.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Introdução à Estática: Conceitos e princípios fundamentais da Mecânica. Sistemas de unidades.
Estática das partículas: Forças no plano. Adição de vectores. Equilíbrio de uma partícula. Forças no espaço.
Corpos rígidos: Produto de vectores. Momentos.
Equilíbrio de corpos rígidos: Diagrama de corpo livre. Equilíbrio em duas dimensões. Equilíbrio em três dimensões.
6.2.1.4. Syllabus:
Introduction to Statics: Concepts and fundamental principles of Mechanics. Unit systems.
Statics of Particles: Forces in the plane. Vector addition. Equilibrium of a particle. Forces in space.
Rigid bodies: Product of vectors. Moments.
Equilibrium of rigid bodies, free-body diagram. Equilibrium in two dimensions. Equilibrium in three dimensions.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação será feita continuamente ao longo do semestre com base nas componentes e pesos relativos seguintes:
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assiduidade (10%), trabalho (10%); participação (30%); frequência final (50%). O trabalho corresponde a um documento
com os exercícios feitos nas aulas. A participação corresponde a apresentações orais sobre os temas da disciplina. Os
alunos com classificação igual ou superior a 10 valores dispensam de exame. O exame é uma prova escrita, na qual
serão aprovados os alunos com nota não inferior a 10 valores.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The evaluation will be done continuously throughout the semester, based on the following components and relative
weights: attendance (10%), assignment (10%), participation (30%), final test (50%). Assignment corresponds to a
document with the exercises done in class. Participation corresponds to oral presentations on the themes of the
discipline. Students rated equal to or higher than 10 grades are exempt from exam. The exam is a written test in which
only students with not less than 10 grades shall be approved.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
BEER, F.; JOHNSTON JR, E. R. - Mecânica vectorial para engenheiros. Estática. Lisboa, McGraw-Hill, 1998.
MERIAM, J. L. – Estática. Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos Editora L.da, 1985.
PLUM, D.;DOWNIE, M. – A Fondation Course in Statics and Dynamics. Essex, Addison Wesley Longman Ltd, 1997.

Anexo IX - Construções I/ Constructions I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Construções I/ Constructions I
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Estevão António Arsénio Duarte
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Conhecimento de soluções estruturais; as opções na natureza da Arquitectura, e qualidade e tipos de estruturas mais
adequadas.
Conhecimento da evolução histórica das soluções estruturais, nomeadamente no que se refere a demolições,
fundações e contenção periférica e caves.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Knowledge of structural solutions; choices in the nature of Architecture, and quality and types of more appropriate
structures.
Knowledge of the historical development of structural solutions, particularly with regard to demolitions, foundations,
peripheral containment and basements.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
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• Demolições;
• Fundações;
• Contenção periférica;
• Túneis;
• Ancoragens;
• Rebaixamento do nível freático;
• Saneamento e protecção das construções abaixo da cota de soleira (Caves).
6.2.1.4. Syllabus:
• Demolitions;
• Foundations;
• Peripheral containment;
• Tunnels;
• Anchors;
• Lowering the water table;
• Sanitation and protection of structures below the ground level (Caves).
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação contínua
Execução e apresentação do mínimo de 3 trabalhos de grupo
Requisitos para aprovação na disciplina:
- Frequência no final do semestre com a classificação final igual ou superior a 10 valores; dispensa de exame final com
10 valores ou superior;
- Exame final do semestre com a classificação mínima de 10 valores;
- Dispensa de Frequência e Exame Final com média aritmética semestral de 10 valores ou superior;
- Exame de 2ª época para alunos em regime especial ou para faltosos à 1ª época.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Continuous assessment
Execution and presentation of at least three working groups
Requirements for approval in the discipline:
- Test at the end of the semester with a final grade equal to or higher than 10 grades; exemption from final exam with 10
grades or higher;
- Final semestral exam with a minimum score of 10 grades;
- Exemption from Test and Final Exam with semestral arithmetic mean of 10 grades or higher;
- 2nd period exam for students in special arrangements or for defaulting the 1st period.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
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trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
FERNANDO SANTO - Edifícios – Visão integrada de projectos e obras – ORDEM DOS ENGENHEIROS.
JORGE MASCARENHAS – Sistemas Construtivos I a X – Livros Horizonte
Fundações directas correntes, recomendações. Especificação. Lisboa : Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 1986.
TEIXEIRA, Gabriela Barbosa [et al.] – Diálogos de edificação. Porto : CRAT, 1998.

Anexo IX - Prática do Projecto/ Project Practice
6.2.1.1. Unidade curricular:
Prática do Projecto/ Project Practice
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luís António Guisado de Gouveia Durão
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O exercício da Arquitectura, ensaiado no contexto do território natural e do território construído, nos seus estágios não
urbano e urbano, e no contexto das periferias e afectado ao valor referencial da cidade.
A introdução à metodologia do Projecto. A investigação do processo conceptual. A formação do(s) conceito(s) de
Arquitectura. Estudo das diferentes tipologias.
Introdução ao estudo da cidade – a cidade como lugar, a cidade como memória. A retórica da cidade na construção de
uma retórica da arquitectura e vice-versa.
Análise dos elementos e sistemas em equilíbrio, construtivos e compositivos, como determinantes da formação e
caracterização do espaço.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The practice of architecture, tested in the context of both natural territory and built territory, in its urban and non urban
internships, and in the context of the suberbs and allocated to the city reference value.
Introduction to the methodology of the project. Research of the conceptual process. The formation of the concept (s) of
Architecture. Study of different typologies.
Introduction to the study of the city - the city as a place, the city as a memory. The rhetoric of the city in constructing a
rhetoric of architecture and vice versa.
Analysis of the elements and systems in equilibrium, constructive and compositional, as determinants of the formation
and characterization of the space.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
A componente teórica da disciplina incidirá no estudo dos conjuntos habitacionais urbanos como suporte de uma
memória cultural e de uma memória civil que, em permanente articulação, contribuem para a morfologia da cidade e
das periferias.
A temática do discurso teórico assim caracterizado enquadra-se no conceito da Cidade como Arquitectura, em toda a
amplitude do seu entendimento.
A componente prática versará a análise dos elementos e sistemas em equilíbrio, construtivos e compositivos, como
determinantes da formação e caracteri¬zação do espaço.
Serão realizados três exercícios. Os dois primeiros (um individual e um de grupo, teórico), - e o terceiro, segundo um
tema pré-estabelecido.
Os elementos nucleares manifestados no contexto urbano: A casa horizontal; a casa-pátio; a casa-cubo; a galeria; a
banda; a casa vertical; o lote estreito com logradouro.
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6.2.1.4. Syllabus:
The theoretical component of the discipline will focus on the study of urban housing as a support of a cultural and civil
memory, which, in permanent articulation, contribute to the morphology of the city and suburbs.
The subject of theoretical speech thus defined falls within the concept of City Architecture, encompassing its entire
understanding.
The practical component shall address the analysis of elements and systems in equilibrium, constructive and
compositional, as determinants of formation and characterization of space.
Three exercises shall be performed. The first two (one individual and one in group, theoretical) - and the third,
according to a predetermined theme.
The core elements manifested in the urban context: The horizontal house, the house-yard, the house-cube, the gallery,
the band, the vertical house, the narrow plot with patio.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação será contínua, no âmbito da participação nas aulas.
É condição mínima para que o aluno disponha de avaliação positiva que tenha realizado de forma satisfatória dois dos
três exercícios básicos.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The evaluation will be continuous within the scope of classroom participation.
Minimum condition for the student to obtain positive assessment depends upon having adequately achieved two of the
three basic exercises.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Augé, Marc, Não Lugares – introdução a uma antropologia da sobremodernidade – Ed. 90º, 2005.
Cullen, Gordon, Paisagem urbana – ed. 70, 1983.
Goitia, Fernando Chueca, Breve História do Urbanismo, Editorial Presença, Lisboa, 1982
Krier, Léon, Arquitectura, Escolha ou Fatalidade – Estar Editora, Lisboa, 1999.
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Le Corbusier, Maneira de pensar o Urbanismo. Publicações Europa América, 1970.
Lyotard, Jean François, A condição pós-moderna. – Gradiva,1989.
Lynch, Kevin, A imagem da cidade – Ed. 70
Montaner, Josep Maria, A modernidade superada – Barcelona, GG, 2001.
Montaner, Josep Maria, Depois do movimento moderno – Barcelona, GG, 2001
Norberg-Schultz, Christian, Genius Locci, Ed. Electa, Milano, 1979
Panerai, Philippe, Análise Urbana, Ed. Universidade de Brasília, 2006
Rodrigues, António Jacinto, Teoria da arquitectura - O projecto como processo integral na arquitectura de Álvaro Siza.
Porto: FAUP publicações, 1996.
Rossi, Aldo, A arquitectura da cidade – Cosmos, 2001.

Anexo IX - Teoria da Cor/ Colour Theory
6.2.1.1. Unidade curricular:
Teoria da Cor/ Colour Theory
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Isa Maria Landeiro Sequeira
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Esta disciplina tem como objectivo fundamental conhecer os conceitos essenciais da cor e sua percepção e conseguir
aplicar na prática os diferentes tipos de harmonização de cores a partir de uma cor chave, bem como, entender a
importância da cor na Arquitectura. Pretende-se:
- Entender e manusear os conceitos de Luz e Plasticidade no Desenho;
- Aplicar os conceitos de volume e modelação da luz e da sombra, através da cor;
- Entender e aplicar conceitos de profundidade espacial através da cor;
- Percepcionar e aplicar diferentes harmonias cromáticas;
- Operatividade da cor na arquitectura (análise de casos);
- Desenvolver a capacidade para se expressar através da cor e de captar a forma através da colagem e da sobreposição.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
This discipline aims at meeting the essential concepts of colour and its perception and managing to put into practice
the different types of matching colours from a colour key, as well as understanding the importance of colour in
architecture. Aims at:
- Understanding and handling the concepts of Light and Plasticity in Design;
- Applying the concepts of volume and light and shadow modeling, through colour;
- Understanding and applying concepts of spatial depth through colour;
- Perceiving and applying different chromatic harmonies;
- Colour operability in architecture (case studies);
- Developing the ability to express through colour and to capture form by gluing and overlapping.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Introdução sobre o conceito de cor: cor, matéria e pigmentos.
O olho, o cérebro e a sensação da cor – fenómenos físicos, psicológicos e químicos.
Os atributos visuais da forma.
A Luz como elemento primordial na modelação do espaço.
Visão das cores: a cor é vista; a cor é sentida; a cor é construtiva.
Sistemas cromáticos de referência: cores primárias e secundárias; cores complementares; cores neutras.
Atributos qualitativos e quantitativos da cor: saturação, matiz e valor.
Relação e combinações de cores: círculos cromáticos.
Composição harmónica da cor: contrastes e cores complementares.
Análise de desarmonia premeditada da cor.
Simbologia da cor: cores funcionais básicas.
Operatividade da cor em arquitectura:
- percepção da cor: factores psicológicos implícitos no trabalho de um arquitecto e a sua relação de equilíbrio.
- aplicação da cor numa realidade pensada: experiência criativa com aplicação de claro-escuro.
6.2.1.4. Syllabus:
Introduction to the concept of colour : colour, material and pigments.
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The eye, the brain and the sensation of colour - physical, chemical and psychological phenomena.
The visual attributes of the form.
Light as a major element in space modeling.
Colour vision: colour is seen, colour is sensed, colour is constructive.
Reference chromatic systems: primary and secondary colours; complementary colours; neutral colours.
Qualitative and quantitative attributes of colour: saturation, hue and value.
Relation and colour combinations: chromatic circles.
Harmonic composition of colour: contrasts and complementary colours.
Analysis of premeditated colour disharmony.
Symbolism of colour: basic functional colours.
Colour operability in architecture:
- Colour perception: psychological factors implicit in the work of an architect and their equilibrium relationship.
- Application of colour on a thought reality: creative experience with chiaroscuro application.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Processo de avaliação contínua (regime presencial obrigatório).
Principais factores intervenientes na avaliação: assiduidade, participação e empenhamento nos trabalhos práticos
realizados, criatividade, capacidade de pesquisa/síntese no desenvolvimento de trabalhos teóricos e capacidade de
superar problemas.
O regime de avaliação contínua procede-se da seguinte forma:
- Assiduidade e realização de exercícios/trabalhos práticos realizados nas aulas (70%);
- Realização de trabalhos teóricos/pesquisa individual e respectiva apresentação (30%).
Para obter aprovação na disciplina deverá obter uma classificação final igual ou superior a 10 valores.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Process of continuous assessment (attendance compulsory scheme).
Main factors involved in the assessment: attendance, participation and engagement in practical work accomplished,
creativity, research / synthesis skill in developing theoretical work and ability to overcome problems.
The system of continuous assessment can proceeds as follows:
- Attendance and exercises / practical assignment accomplished in class (70%);
- Undergoing individual theoretical / research and its presentation (30%).
In order to obtain approval in this discipline, students should achieve a grade greater than or equal to 10.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
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Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
ALBERS, Josef – La interaccion del color. Madrid: Alianza Editorial, Col. Alianza Forma I, 1996.
ARNHEIM, Rudolf – Arte e percepção visual. São Paulo: Ed. Pioneira, s.d.
BIRREN, Faber – Cor: um estudo em palavras e imagens. Chicago: Citadel, 1984.
COLE, Alison – Color: uma história visual da cor e de suas origens ao antigo works of modern masters. United
Kingdom: Dorling Kindersly, 1993.
GOETHE, Johann Wolfang – Traité des Couleurs. Paris: Éditions du Centre Triades, 1995.
HELLER, Eva – A Psicologia das cores: como actuam as cores sobre os sentimentos e a razão. Barcelona: Ed.Gustavo
Gilli, 2007.
ITTEN, Johannes – A Arte da Cor: a experiencia subjectiva e fundamentação objectiva da cor. United Kingdom: John
Wiley & Sons Ldt., 1997.
WITTGENSTEIN, Ludwig – Anotações sobre as cores. Lisboa: Edições 70, Col. Biblioteca de Filosofia Contemporânea
4, 1996.
KANDINSKY, Wassily – Gramática da Criação Lisboa: Edições 70, Col Arte & Comunicação 66,
1998.

Anexo IX - Cartografia e Expressão Gráfica do Território/ Cartography and Graphic Expression of the Territory
6.2.1.1. Unidade curricular:
Cartografia e Expressão Gráfica do Território/ Cartography and Graphic Expression of the Territory
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
José Miguel Paulo de Lima Ferreira
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Conhecimento e compreensão dos conceitos e princípios fundamentais da Cartografia e Topografia: Sistemas de
Referência, Projecções Cartográficas e Sistemas de Projecção.
Conhecimento e experimentação das principais metodologias para construção de mapas temáticos e sua execução
gráfica.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Knowledge and understanding of key concepts and principles of Cartography and Topography: Reference Systems,
Cartographic Projections and Projection Systems.
Knowledge and experimentation of the main methodologies for constructing thematic maps and its graphic execution.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
COMPONENTE TEÓRICA:
Expressão gráfica e Cartografia; Princípios gerais dos mapas e representações cartográficas; Noções de Geodesia;
Sistemas de Referência Espacial; Sistemas de Projecção Cartográfica; Instrumentos e métodos de aquisição de dados.
COMPONENTE PRÁTICA:
Serão desenvolvidos trabalhos práticos e trabalhos de investigação com o objectivo de desenvolver a capacidade
crítica de análise de mapas e cartas, da sua produção segundo as metodologias existentes e segundo os diferentes
instrumentos.
6.2.1.4. Syllabus:
THEORETICAL COMPONENT:
Graphic expression and Cartography; General principles of maps and cartographic representations; Notions of
Geodesy; Spatial Reference Systems; Cartographic Projection Systems; Instruments and methods of data acquisition.
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PRACTICAL COMPONENT:
Practical and research assignment shall be developed with the aim of developing the critical capacity to analyse maps
and charts, their production according to both existing methodologies and different instruments.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
AVALIAÇÃO CONTÍNUA:
• Assiduidade e participação nas aulas: comparência, pontualidade e intervenção na discussão dos conteúdos
expostos nas aulas.
• Trabalhos práticos ou de investigação: realização de trabalhos práticos ou trabalhos de investigação, desenvolvidos e
acompanhados ao longo do semestre, com sessões regulares de apresentação e discussão na aula.
• Teste(s) escrito(s): realização de teste(s) escrito(s) no decorrer das aulas do semestre.
PONDERAÇÃO DAS COMPONENTES DA AVALIAÇÃO CONTÍNUA:
• Assiduidade e participação nas aulas: 30%
• Trabalho práticos ou de investigação: 30%
• Teste(s) escrito(s): 40%
REQUISITOS PARA APROVAÇÃO NA DISCIPLINA:
• Avaliação continua: classificação final ponderada igual ou superior a 10 valores;
• Prova escrita de exame final: classificação igual ou superior a 10 valores.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
• Attendance and class participation: presence, punctuality and intervention in the discussion of contents displayed in
the classroom.
• Practical, or research, assignment: undergoing practical, or research, assignment developed and monitored
throughout the semester, with regular presentation and discussion sessions in class.
• Written test (s): completion of written test (s) during the semester of classes.
WEIGHING THE COMPONENTS OF CONTINUOUS ASSESSMENT:
• Attendance and class participation: 30%
• Practical or research assignment: 30%
• Writing test (s): 40%
REQUIREMENTS FOR APPROVAL IN THE DISCIPLINE:
• Continuous assessment: final score weighed equal to or higher than 10 grades;
• Final written exam: score equal to or higher than 10 grades.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
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given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
CASACA, João; MATOS, João; BAIO, Miguel,. TOPOGRAFIA GERAL, 2ª Edição, Lidel, Lisboa, 2000.
DIAS, Maria Helena,. EXPRESSÃO GRÁFICA. Lisboa, Centro de Estudos Geográficos, 1993, Lisboa.
GASPAR, Joaquim,. CARTAS E PROJECÇÕES CARTOGRÁFICAS. Lidel, Lisboa, 2005.
GASPAR, Joaquim,. DICIONÁRIO DE CIÊNCIAS CARTOGRÁFICAS. Lidel, Lisboa, 2004.
MATOS, J. Luís, FUNDAMENTOS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA, LIDEL, Lisboa, 2001.

Anexo IX - Hist. da Arquit. da Pré - Historia à Idade Média/ Hist. Archit.- Prehistory to the Middle Ages
6.2.1.1. Unidade curricular:
Hist. da Arquit. da Pré - Historia à Idade Média/ Hist. Archit.- Prehistory to the Middle Ages
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Clara Germana Ramalho Moutinho Gonçalves
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Articulação do estudo da obra de arquitectura como facto único e irredutível, com o conjunto de relações que
estabelece com o seu meio, e com a corrente mais alargada das formas da Arquitectura entendidas num campo
temporal alargado. A arquitectura como ruptura e continuidade. A dialéctica estabelecida entre estes dois vectores,
permite problematizar em seu torno, temas mais vastos da história da Arquitectura, das teorias da Arquitectura e dos
processos projectuais.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Dividing the study of architectural work as unique and irreducible fact, with the set of relationships established with
their environment, and with the current broader forms of architecture understood in a broad temporal field. The
architecture of rupture and continuity. The dialectic is established between these two vectors, enables us to raise
around it, broader themes in the history of architecture, theories of architecture and projective processes.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
PRÉ-HISTÓRIA
- A arquitectura no alvor da humanidade. Os megálitos e as primeiras construções.
ANTIGUIDADE
- Mesopotâmia: Suméria, Babilónia, Assíria e Persas; cidades e as estruturas arquitectónicas.
- Egipto: conjuntos urbanos e cidade dos mortos; templo e o túmulo; escala monumental e o desejo da eternidade;
evolução da pirâmide.
- Egeu: A Grécia Minóica e Micénica.
- Os Etruscos.
IDADE MÉDIA
- Arquitectura paleo-cristã e bizantina: Roma; Constantinopla; Salónica; Ravena; período iconoclasta; núcleo grego;
Rússia; Sicília e França.
- O pré-românico e Românico: renascimento carolíngio e arquitectura; pré-românico na Ibérica; românico 1º estilo
europeu cristão; tipologias arquitectónicas; o românico francês, inglês, alemão e italiano.
- O Gótico: humanismo e naturalismo; arquitectura de luz; gótico radiante e gótico flamejante; o gótico italiano, inglês e
alemão; gótico Internacional; estilo internacional; ordens mendicantes; crepúsculo da idade média.
6.2.1.4. Syllabus:
PREHISTORY : - Architecture at the dawn of humanity. Megaliths and the 1st constructions
CLASSICAL ANTIQUITY: - Mesopotamia: Sumeria, Babylonia, Assyria and Persia; cities and architectural structures.
- Egypt: urban amounts and city of the dead; temple and tomb; a monumental scale and the desire for eternity,
evolution of the pyramid; - Aegean: Minoan and Mycenaean Greece; Etruscans.
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MIDDLE AGE: - Architecture paleo-Christian and Byzantine: Rome, Constantinople, Thessaloniki; Raven; iconoclastic
period; Greek core; Russia; Sicily and France; pre-Romanesque and Romanesque: architecture and Carolingian
Renaissance and architecture; pre-Romanesque in Iberia; Romanesque, 1st Christian European style; architectural
typologies; English, French, German and Italian Romanesque; Gothic: humanism and naturalism, architectural light,
radiant Gothic and flamboyant Gothic, Italian, English and German Gothic; International Gothic; international style;
mendicant orders; twilight of middle age.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação contínua (assiduidade, interesse demonstrado e qualidade participativa) – 10%
Trabalho de investigação (com entrega final do documento escrito e apresentação oral) – 40%.
Teste (prova escrita incidindo sobre a matéria e o programa) – 50%
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Continuous assessment (attendance, interest demonstrated and participatory quality) - 10%
Research assignment (with final delivery of the written document and oral presentation) - 40%.
Test (written test focusing on the topics and program) - 50%

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
BONIFÁCIO, Horácio, RODRIGUES, Maria João e SOUSA, Pedro Fialho. Vocabulário Técnico e Crítico de Arquitectura.
Lisboa: Quimera, 1990.
KRUFT, Hanno-Walter. História de las teorías arquitectónicas. Madrid: Alianza, 1990.
NORBERG-SCHULTZ, Christian. Arquitectura Occidental. Barcelona: Gustavo Gili, 1999.
ROTH, Leland M. Understanding Architecture: its elements, history and meanings. Nova Iorque: HarperCollins
Publishers, 1993.
WATKIN, David. Historia de la arquitectura occidental. Colónia: Könemann, c2001.
ZEVI, Bruno. Saber ver a Arquitectura. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
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Anexo IX - Ambiente Natural - Clima/Natural Environment - Climate
6.2.1.1. Unidade curricular:
Ambiente Natural - Clima/Natural Environment - Climate
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Maria Raquel Ponte da Luz Martins de Sousa
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Compreender e interpretar o clima e a dinâmica da atmosfera à escala global. Recolher dados climáticos de diversas
fontes de informação e elaborar estudos aprofundados de análise climática, a diversas escalas, e integrados em outros
estudos de planeamento e ordenamento territorial. Interpretar as imagens dos satélites meteorológicos e as cartas
sinópticas de superfície, descrevendo os respectivos estados de tempo e efectuando previsões meteorológicas.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Understanding and interpreting climate and atmospheric dynamics on a global scale. Collecting weather data from
various sources of information and preparing in-depth studies of climate analysis, at various scales, and integrated into
other planning and territorial governance studies. Interpreting the images of weather satellites and synoptic charts of
the surface, describing the respective states of the weather time and making weather forecasts.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. INTRODUÇÃO
a. A Geografia Física no contexto das Ciências da Terra
b. O objecto de estudo
c. Metodologias de estudo e fontes de informação
2. FUNDAMENTOS DE CLIMATOLOGIA
a. O Globo Terrestre
b. Zonalidade e Estacionalidade climática
c. A energia no sistema climático
d. A circulação atmosférica
e. Estrutura e dinâmica da atmosfera
f. A água na atmosfera
3. O MOSAICO CLIMÁTICO DO GLOBO
a. Elementos e Factores de Clima
b. Classificação zonal dos climas
c. Escalas de análise climática
4. O CLIMA DE PORTUGAL
a. Ritmo e distribuição da Precipitação
b. O regime térmico e o regime dos ventos
c. Situações sinópticas e estados de tempo mais frequentes em Portugal Continental
6.2.1.4. Syllabus:
1. INTRODUCTION
a. The Physical Geography in the context of Earth Sciences
b. The object of study
c. Study methodologies and data sources
2. FUNDAMNTALS OF CLIMATOLOGY
a. The Globe
b. Zonal and seasonal climate
c. Energy in the climate system
d. Atmospheric circulation
e. Structure and dynamics of the atmosphere
f. Water in the atmosphere
3. THE CLIMATE MOSAIC OF THE GLOBE
a. Elements and Climate Factors
b. Zonal classification of climates
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c. Climate analysis scales
4. THE CLIMATE OF PORTUGAL
a. Rhythm and distribution of rainfall
b. The thermal regime and the wind regime
c. Synoptic situations and states of weather more frequent in Portugal
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
PROVA ESCRITA (60% da Classificação Final)
- Uma frequência, a realizar no final do Semestre
Requisitos para aprovação na disciplina:
- Classificação igual ou superior a 10 valores
TRABALHOS PRÁTICOS (40% da Classificação Final)
- Vários trabalhos práticos a realizar durante o Semestre e a serem entregues nos prazos estipulados
Requisitos para aprovação na disciplina:
- Média aritmética igual ou superior a 10 valores
EXAME FINAL
Requisitos para aprovação na disciplina:
- Classificação igual ou superior a 10 valores
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
WRITTEN TEST (60% of Final Score)
- A test to be held at the end of the Semester
Requirements for approval in the discipline:
- Score equal to or higher than 10 grades.
PRACTICAL ASSIGNMENT (40% of Final Grade)
- Several practical assignments to be undertaken during the semester and to be delivered on schedule
Requirements for approval in the discipline:
- Arithmetic mean equal to or higher than 10 grades.
FINAL EXAM
Requirements for approval in the discipline:
- Score equal to or higher than 10.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
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6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
BARRY R.G and CHORLEY R.J (1992); “Atmosphere, Weather and Climate”, Routledge, London.
BRIGGS, D. & SMITHSON, P. (1997); “Fundamentals of Physical Geography”, Routledge, second edition, London.
HORROCKS, N. K.; “Physical Geography and Climatology”, London, Longman, 1981.
MATHER, J. R.; “Climatology: Fundamentals and Applications”, New York, Mc Graw-Hill, 1991.
McILVEEN, J. R.; “Fundamentals of Weather and Climate”, London, Chapman-Hall, 1991.
MEDEIROS, Carlos Alberto (2001); “Introdução à Geografia de Portugal”, Editorial Estampa.
PAGNEY, P.; Les Climats de la Terre”, Barcelona, Oikos-Tau, 1982.
RIBEIRO, O.; “Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico”, Coimbra, 1945.
RIBEIRO, O.; LAUTENSACH, H; DAVEAU, S. (1987); “Geografia de Portugal II – O Ritmo Climático e a Paisagem”,
Lisboa, Sá da Costa,.
STRAHLER, A. N. J.; STRAHLER, A. H. (1992); “Modern Physical Geography”, J. Wiley & Sons, 4th edition, New York.

Anexo IX - Construções II/ Constructions II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Construções II/ Constructions II
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Estevão António Arsénio Duarte
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Conhecimento de estruturas e de paredes. Pormenorização e tipos de revestimentos de piso, cobertura e paredes.
Pré-fabricação.
Conhecimento dos tipos de estruturas de edifícios, tipos de paredes e revestimentos, revestimentos e tipos de
cobertura e de pavimentos.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Knowledge of structures and walls. Detail and types of floor coatings, roofings and walls. Prefabrication.
Knowledge of the types of building structures, types of walls and coatings, coatings and roof types and flooring.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
• Estruturas;
• Paredes;
• Pavimentos;
• Coberturas;
• Revestimentos e acabamentos;
• Pré-fabricação. Sistemas de construção.
6.2.1.4. Syllabus:
• Structures;
• Walls;
• Floors;
• Covers;
• Coatings and finishes;
• Prefabrication. Building systems.
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6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação contínua
Execução e apresentação do mínimo de 3 trabalhos de grupo e dois testes
Requisitos para aprovação na disciplina:
• Frequência no final do semestre com a classificação final igual ou superior a 10 valores; dispensa de exame final com
10 valores ou superior;
• Exame final do semestre com a classificação mínima de 10 valores;
• Dispensa de Frequência e Exame Final com média aritmética semestral de 10 valores ou superior;
• Exame de 2ª época para alunos em regime especial ou para faltosos à 1ª época.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Continuous assessment
Execution and presentation of at least three works in group and two tests
Requirements for success in the discipline:
• Test at the end of the semester with a final grade equal to or higher than 10; exemption from final exam with 10 grades
or higher;
• Final exam of the semester with a minimum score of 10 grades;
• Exemption of Attendance and Final Exam with semestral arithmetic mean of 10 grades or higher;
• 2nd period exam for students in special regimes or defaulting to the 1st season.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
LNEC – Paredes de Edifícios – CCP 510.
LNEC – Coberturas de Edifícios – CCP 516.
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FERNANDO SANTO - Edifícios – Visão integrada de projectos e obras – ORDEM DOS ENGENHEIROS.
JORGE MASCARENHAS – Sistemas Construtivos I a X – Livros Horizonte
BRANCO, J. P. - Historial e finalidades da construção, a auto construção, 1ª ed. Queluz : Escola Profissional Gustave
Eiffel, 1994. [col. Aprender Construção Civil].
COSTA, F. Pereira – Enciclopédia prática da construção civil. Lisboa : Ed. do autor, s/d.
LNEC – Revestimentos em Edifícios Recentes – Cadernos de edifícios 3.

Anexo IX - Sistemas Estruturais I/ Structural Systems I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas Estruturais I/ Structural Systems I
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Licínio Cantarino de Carvalho
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Determinar os esforços em treliças, vigas e cabos. Efectuar a concepção geral da estrutura de edifícios.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Determine stresses in trusses, beams and cables. Make the overall design of the buildings structure.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Análise de estruturas: Treliças. Método dos nós. Método das secções
Forças em vigas e em cabos. Vigas: cargas e apoios; diagramas de esforços transversos e de momentos flectores.
Cabos: determinação dos esforços de tracção.
Forças distribuídas: Momentos de inércia
Concepção geral da estrutura de suporte das construções. Predimensionamento de estruturas correntes de betão
armado.
6.2.1.4. Syllabus:
Analysis of structures: trusses. Method of knots. Method of sections
Forces in beams and cables. Beams: loads and supports; diagrams of transversal efforts and bending moments.
Cables: determination of traction efforts.
Distributed forces, Moments of inertia
Overall design of construction supporting structure. Predimentioning of current structures of reinforced concrete.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação contínua.
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Execução e apresentação de 2 trabalhos individuais (30%) e dois testes (70%).
Requisitos para aprovação na disciplina:
- Frequência no final do semestre com a classificação final igual ou superior a 10 valores; dispensa de exame final com
10 valores ou superior;
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- Exame final do semestre com a classificação mínima de 10 valores;
- Dispensa de Exame Final com média aritmética semestral de 10 valores ou superior;
- Exame de 2ª época para alunos em regime especial ou para faltosos à 1ª época.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Continuous assessment.
Execution and presentation of at least three works in group and two tests
Requirements for success in the discipline:
• Test at the end of the semester with a final grade equal to or higher than 10; exemption from final exam with 10 grades
or higher;
• Final exam of the semester with a minimum score of 10 grades;
• Exemption of Attendance and Final Exam with semestral arithmetic mean of 10 grades or higher;
• 2nd period exam for students in special regimes or defaulting to the 1st season.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
BEER, F.; JOHNSTON JR, E. R. - Mecânica vectorial para engenheiros. Estática. Lisboa, McGraw-Hill, 1998.
MERIAM, J. L. – Estática. Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos Editora L.da, 1985.
PLUM, D.;DOWNIE, M. – A Fondation Course in Statics and Dynamics. Essex, Addison Wesley Longman Ltd, 1997.

Anexo IX - Projecto Urbano/ Urban Project
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto Urbano/ Urban Project
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Guilherme Manuel Torres Leotte Quintino
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A Arquitectura enquanto disciplina interveniente e formadora do espaço urbano e social, do público e do privado.
Experimentação de diversas escalas de intervenção, de modo a permitir ao aluno o controle do objecto em estudo e do
espaço urbano onde intervém.
Transformação do espaço urbano, através da intervenção da dupla condição do programa / objecto arquitectónico. A
escala da cidade e a relação com o espaço público e o privado. Integração dos saberes das disciplinas ancilares.
Capacidade de análise crítica de um programa, abstratizando-o e transformando-o nos seus pontos mais importantes
após a leitura e entendimento do edificado.
Compreensão e entendimento do papel das várias escalas na actividade de projecto. Aproximação à inter-relação entre
estrutura, material e desenho da arquitectura. Integração dos saberes das disciplinas de natureza técnica e
tecnológica.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
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Architecture as a discipline player and trainer of social and urban space, from public and private sectors.
Experimentation of different scales of intervention so as to allow students to control the object under study and the
urban space where it operates.
Transformation of urban space, through the intervention of the double condition of the architectural program / object.
The scale of the city and the link with public and private space. Knowledge integration of ancillary disciplines.
Capacity for critical analysis of a program, abstrating it and turning it on its most important points after reading and
understanding the structures.
Comprehension and understanding of the role of different scales of project activity. Approach to the interrelationship
between structure, material and architectural design. Knowledge integration of disciplines of technical and
technological nature.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Após a abordagem inicial da cidade, das matérias construtivas e dos conceitos bases da arquitectura, propõe-se um
desenvolvimento mais sistemático dos processos construtivos, sobretudo com recurso à utilização dos sistemas
reticulados e laminares e abordagem a soluções sustentáveis.
Proceder-se-á ao desenvolvimento das características racionalistas da arquitectura, recorrendo à pormenorização, e
num segundo desenvolvimento aos estudos urbanos da cidade.
Estudo, através da tectónica da arquitectura, da malha urbana e dos grandes momentos do pensamento projectual,
culminando com os sistemas laminares de construção as suas formas e expressões, lógicas arquitectónicas e de
integração na envolvente urbana.
Propõem-se como tema um projecto mutifuncional inserido num contexto urbano e que será desenvolvido tendo em
conta a Composição Urbana, o Traçado e a Construção.
6.2.1.4. Syllabus:
After the initial approach of the city, constructive materials and basic concepts of architecture, one proposes a more
systematic development of construction processes, particularly with using reticulated and laminar systems and
addressing sustainable solutions.
One shall proceed with the development of rationalist characteristics of architecture, using detail, and in a second
development, using city's urban studies.
Study through architecture’s tectonic, urban area and the great moments of projectual thought, culminating with the
systems of laminar construction, its forms and expressions, architectural and integrating logics of urban surroundings.
A mutifuncional project is proposed inserted in an urban context and that shall be developed taking into account the
Urban Composition, Tracing and Construction.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação será contínua, no âmbito da participação nas aulas.
É condição mínima para que o aluno disponha de avaliação positiva que tenha realizado de forma satisfatória os
exercícios básicos.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Evaluation shall be continuous within classroom participation.
In order that students are positively assessed, the minimum condition is that they have performed the basic exercises.
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6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
MORAIS, João Sousa (2008) – O território do projecto. Lisboa, FAUTL
ASCHER, François (20049 – Los nuevos princípios del urbanismo. Madrid, 2007 (2ªed.), Alianza Ensayo
GIEDION, Sigfried (1981) – El Presente eterno: Los comienzos de la arquitectura. Madrid, Al.Editorial
NORBERG-SCHULZ, Chiristian (1979) - Genius Loci. Milão, Ed. Electa
AAVV (1974) – La Arquitectura del siglo XX. Madrid, Simón Marchan Fiz (coord.), Alberto Corazon editor
RASMUSSEN, Steen Eiler (1974) – Experiência de la arquitectura. Barcelona, Ed. Labor, S.A
PORTAS, Nuno (1969) – A cidade como arquitectura. Lisboa, 2007 (3ªed.), Livros Horizonte
KAUFMANN, Emil (1955) - Architecture in the age of reason. Harvard Univ. Press

Anexo IX - História e Teoria da Cidade/ History and Theory of the City
6.2.1.1. Unidade curricular:
História e Teoria da Cidade/ History and Theory of the City
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Ana Catarina Graça de Almeida Marado
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Entendimento da dimensão sistémica e urbana da Arquitectura. Mecanismos de transformação do Espaço Rural em
Urbano. Compreensão dos processos e tensões Históricas, Culturais, Económicas e Geográficas, próprias à
constituição da realidade urbana contemporânea.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Understanding the systemic and urban dimension of architecture. Mechanisms of transforming Rural Space into Urban.
Understanding processes and Historical, Cultural, Economic and Geographic tensions, proper of the constitution of
contemporary urban reality.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Estudo sistemático da cidade, investigando a produção da sua forma edificada como suporte de uma memória . O
conceito da cidade como arquitectura, em toda a amplitude do seu entendimento.
Evolução do conceito de cidade. A configuração da forma edificada da cidade. Os momentos significativos. A
morfologia urbana.
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Questões de tipologia. A topologia e a tipologia. O território e o suporte físico da forma edificada da cidade.
A história da cidade: arquitectura de excepção e arquitectura corrente, objectos e conjuntos.
Referência à Antiguidade Clássica - Egipto, Grécia e Roma - e ao aparecimento das primeiras tipologias.- Tipologias
Formais e Tipologias Funcionais.
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A Cidade Europeia entre 1500 e 1800: Forma, Articulação e Fragmentação; Teorias arquitectónicas e urbanas do
Renascimento; A arquitectura e a cidade do Renascimento e do Maneirismo e a busca de articulações para lá da
arquitectura; A Arquitectura e a cidade Barroca.
6.2.1.4. Syllabus:
Systematic study of the city, researching the production of its built form as a memory support. The concept of the city
as architecture, on the whole of its understanding.
Evolution of the concept of the city. The configuration of the built form of the city. The significant moments. The urban
morphology.
Typology issues. Topology and typology. The territory and the physical support of the building form of the city
The city's history: exceptional architecture and current architecture, objects and gatherings.
Reference to classical antiquity - Egypt, Greece and Rome - and the emergence of the first typologies .- Formal and
Functional Typologies.
The European City between 1500 and 1800: Form, Articulation and Fragmentation; Architectural and urban Theories of
Renaissance; architecture and the city of Renaissance and Mannerism, and the pursuit of articulations beyond
architecture; Arquitecture and the Baroque city.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação contínua (assiduidade, interesse demonstrado e participação nas aulas) - 10%.
Trabalho teórico (entrega de documento escrito e apresentação oral) - 40%.
Prova escrita (avaliação dos conhecimentos adquiridos) - 50%.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Continuous assessment (attendance, demonstrated interest and participation in class) - 10%.
Theoretical assignment (delivery of a written and oral presentation) - 40%.
Written examination (assessment of acquired knowledge) - 50%.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
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6.2.1.8. Bibliografia principal:
BACON, Edmund N. Design of Cities. London: Thames and Hudson, 1978.
BENEVOLO, Leonardo. História da Cidade. São Paulo: Perspectiva, 1983.
BRAUNFELS, Wolfgang. Urbanismo Occidental. Madrid: Alianza Editorial, 1983.
CHUECA GOITIA, Fernando. Breve História do Urbanismo. Lisboa, Editorial Presença: 1992.
MORRIS, A. E. J. Historia de la forma urbana. Desde sus origens hasta la Revolucion Industrial. Barcelona: Gustavo
Gili, 1995.
MUMFORD, Lewis. A cidade na história: suas origens, transformações, e perspectivas. São Paulo: Martins Fontes,
2004.

Anexo IX - Ambiente Natural - Geomorfologia/ Natural Environment - Geomorphology
6.2.1.1. Unidade curricular:
Ambiente Natural - Geomorfologia/ Natural Environment - Geomorphology
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Maria Raquel Ponte da Luz Martins de Sousa
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Compreender e interpretar os processos geológicos e geomorfológicos da dinâmica interna e externa do Globo
Terrestre. Interpretar dados cartográficos, de detecção remota e de fotografia aérea, cruzando as respectivas
informações referentes aos aspectos físicas do território. Recolher, tratar e interpretar dados, recorrendo a diversas
fontes de informação geológica, geomorfológica e hidrológica. Elaborar estudos aprofundados de análise e
representação cartográfica das componentes físicas do território, a diversas escalas, e integrados em outros estudos
de planeamento e ordenamento territorial.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Understanding and interpreting the geological and geomorphological processes of the internal and external dynamics
of the Globe. Interpreting cartographic data, remote sensing and aerial photography, crossing the respective
information regarding the physical aspects of the territory. Collecting, processing and interpreting data, using different
geological, geomorphological and hydrological sources of information. Developing in-depth studies of analysis and
cartographic representation of the physical components of the territory at various scales, and integrated in other
planning studies and territorial governance.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. A TERRA – ESTRUTURA E DINÂMICA
a. Estrutura Interna do Globo
b. A Crosta Terrestre – minerais e rochas da Litosfera
c. Tipos de rochas
d. O Tempo Geológico
e. A Tectónica de placas – sistema global de placas litosféricas
f. Movimentos orogénicos e deformações
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2. A GÉNESE E EVOLUÇÃO DAS FORMAS DE RELEVO
a. A actividade vulcânica
b. Deformações tectónicas
c. Estrutura e modelado
d. Falhas e fracturas
e. A actividade sísmica
f. Processos de meteorização e erosão
g. Movimentos de massa
3. OS GRANDES SISTEMAS DE MODELADO TERRESTRE
a. O sistema de vertente
b. O sistema fluvial
c. O sistema costeiro
d. O sistema eólico
e. O sistema glaciar
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4. AS UNIDADES GEOMOFOLÓGICAS DA PENÍNSULA IBÉRICA
a. As unidades morfo-estruturais da Península
b. Geomorfologia de Portugal
6.2.1.4. Syllabus:
1. EARTH - STRUCTURE AND DYNAMICS
a. Internal Structure of the Globe
b. Earth's Crust - minerals and rocks of the Lithosphere
c. Rock types
d. Geologic Time
e. Plate tectonics - the global system of lithospheric plates
f. Orogenic movements and deformations
2. GENESIS AND EVOLUTION OF RELIEF FORMS
a. Volcanic activity
b. Tectonic deformations
c. Structure and modeled
d. Faults and fractures
e. The seismic activity
f. Processes of meteorization and erosion
g. Mass movements
3. THE MAJOR SYSTEMS OF MODELED EARTH
a. The strand system
b. The river system
c. The coastal system
d. The wind system
e. The glacier system
4. GEOMORPHFOLOGICAL UNITS OF THE IBERIAN PENINSULA
a. Morpho-structural units of the Peninsula
b. Geomorphology of Portugal

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
PROVA ESCRITA (60% DA CLASSIFICAÇÃO FINAL)
- Uma frequência, a realizar no final do Semestre
- Requisitos para aprovação na disciplina: Classificação igual ou superior a 10 valores
TRABALHOS PRÁTICOS (40% DA CLASSIFICAÇÃO FINAL)
- Vários trabalhos práticos a realizar durante o Semestre e a serem entregues nos prazos estipulados
- Requisitos para aprovação na disciplina: Média aritmética igual ou superior a 10 valores
EXAME FINAL
- Requisitos para aprovação na disciplina: Classificação igual ou superior a 10 valores
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
WRITTEN TEST (60% OF FINAL SCORE)
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- A test to be held at the end of Semester
- Requirements for approval in the discipline: Score equal to or higher than 10 grades.
PRACTICAL ASSIGNMENT (40% OF FINAL SCORE)
- Several practical assignments to be undertaken during the semester and delivered on schedule
- Requirements for approval in the discipline: Arithmetic mean equal to or higher than 10 grades.
FINAL EXAM
- Requirements for approval in the discipline: Score equal to or higher than 10 grades.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
AHNERT, Frank. Introduction To Geomorphology, Arnold, 1998.
BRIGGS, D. & SMITHSON, P., Fundamentals of Physical Geography, Routledge, 2sn edition, London, 1997.
DEMANGEOT, J.; Os Meios Naturais do Globo, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa 2000.
LÓPEZ BERMÚDEZ, Francisco; Cuadrat, José; Rubio, José - Geografía Física, Ediciones Cátedra, S.A. Madrid, 1992.
MATTAUER, M.; Las Deformaciones de los Materiales de Corteza Terrestre, Barcelona, Omega, 1976.
MCKNIGHT, T. L., Physical Geography: A Landscape Appreciation, 7 ed., University of California, Los Angeles, San
Francisco City College, 2005.
MEDEIROS, Carlos Alberto (2001); Introdução à Geografia de Portugal, Editorial Estampa.
RIBEIRO, O.; LAUTENSACH, H; DAVEAU, S.; Geografia de Portugal I – A Posição Geográfica e o Território, Lisboa, Sá
da Costa, 1987.
THORNES, J. B.; Vegetation and Erosion Processes and Environments, London, J. Wiley & Sons, 1990.

Anexo IX - Sistemas Estruturais II/ Structural Systems II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas Estruturais II/ Structural Systems II
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Licínio Cantarino de Carvalho
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Determinar as tensões internas nos elementos estruturais em resultado dos esforços a que estão sujeitos e
compará-las com as tensões que diferentes materiais conseguem suportar.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Determine internal tensions in structural elements as a result of efforts they are submitted to and compare them with
the tensions that different materials can withstand.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1- Sistemas estruturais e sua análise;
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2- Noção de tensão e deformação;
3- Tracção, compressão e torção;
4- Estruturas estaticamente indeterminadas. Tracção e Compressão;
5- Corte.
6.2.1.4. Syllabus:
1 – Structural systems and analysis;
2 - Concept of stress and strain;
3 - Traction, compression and torsion;
4 - Statically indeterminate structures. Traction and Compression;
5 - Cut.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Assiduidade - 10%.
Trabalho de grupo - 40%
Testes - 50%
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Attendance - 10%.
Group work - 40%
Tests - 50%
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston, Jr., John T. DeWolf – Resistência de Materiais. Ed. MacGraw-Hill;
Heino Engel - Sistemas de Estruturas – Editorial Gustavo Gili, SA;
Tabelas Técnicas - ed. Instituto Superior Técnico;
Regulamento de Segurança e Acções em Edifícios e Pontes;
William Nash – Resistência de Materiais. Ed. Schaum`s Outlines – MacGraw-Hill;
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Anexo IX - Construções e Infra-Estruturas I/ Construction and Infrastructures I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Construções e Infra-Estruturas I/ Construction and Infrastructures I
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Estevão António Arsénio Duarte
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Inserção e relacionamento das diversas infraestruturas na construção civil; dimensionamentos construtivos;
ventilações; equipamentos fixos e mecânicos.
Conhecimento das disposições regulamentares contra incêndios, tanto de materiais como dos dispositivos;
pormenorização em escalas de execução dos projectos e dos diversos equipamentos, seus traçados e inserção na
construção.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Insertion and relationship of the various infrastructures in the construction industry; constructive sizing up;
ventilations; fixed and mechanical equipments.
Knowledge of fire regulations, regarding both material and devices; detail on projects scales and various equipments,
strokes and their insertion into the construction.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Infra-estruturas de Segurança contra Riscos de Incêndio. Sistemas de combate a incêndios. Legislação;
Passagens, isolamentos e visitas de condutas de infraestruturas técnicas de águas quentes e frias, esgotos.
6.2.1.4. Syllabus:
Safety Infrastructure against Fire Hazards. Fire fighting systems. Legislation;
Passages, isolations and pipes visits of hot and cold water technical infrastructures, sewage.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação contínua
Execução de 2 trabalhos individuais e um teste
Requisitos para aprovação na disciplina:
• Frequência no final do semestre com a classificação final igual ou superior a 10 valores;
• Exame final do semestre ou com a classificação mínima de 10 valores;
• Dispensa de Exame Final com média aritmética semestral de 10 valores ou superior;
• Exame de 2ª época para alunos em regime especial ou para faltosos à 1ª época.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Continuous assessment
Completion of two individual papers and one test
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Requirements for approval in the discipline:
• Test at the end of the semester with a final score equal to or higher than 10 grades;
• Semester final exam or a minimum score of 10 grades;
• Exemption of Final Exam with arithmetic mean of 10 grades or higher;
• 2nd period exam for students in special arrangements or for defaulting the 1st period.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
PAIXÃO, Mário – Águas e esgotos em urbanizações e instalações prediais. Amadora : Ed. Orion, 1999.
VITOR M. R. PEDROSO - MANUAL DOS SISTEMAS PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS. Ed.
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL.
SANTOS, António José – A iluminação natural nos edifícios. Lisboa : -Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 2000.
VIEGAS, J. C. – Ventilação natural de edifícios de habitação. Lisboa : Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 1996.

Anexo IX - Análise Urbana e Territorial/ Urban and Territorial Analysis
6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise Urbana e Territorial/ Urban and Territorial Analysis
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
José António Amaral Trindade Chagas
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Proporcionar formação no domínio da análise histórico-urbano-arquitectónica ao nível da morfologia urbana e da
tipologia do edificado. Dispo de instrumentos operativos para a análise urbana e do território, com vista à prática do
projecto, quer ao nível do desenho urbano quer à escala do edifício.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Providing training in the urban-historical-architectural field at the level of urban morphology and buildings typology.
Providing operative instruments for urban and territory analysis, in order to undergo the project, both in terms of urban
design and the scale of the building.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Fenómenos de crescimento e de transformação: modos de crescimento; escala dos fenómenos; justaposição e
conflitos; elementos reguladores; noções de limite; alterações de estrutura; densificações. As permanências.
Traçados e parcelamento: geografia tradicional e abordagem funcionalista; abordagem territorializada do espaço
urbano; centro e periferia, cidade e arredores. As preexistências.
Tipologias: problemas de classificação; tipologias: analítica, generativa; do tipo consagrado à planta tipo; tipologia do
edificado / morfologia urbana: a escola italiana; método de análise tipológica.
Paisagem urbana e análise pitoresca: os elementos da paisagem urbana; análise sequencial. Lynch e Cullen.
A prática do espaço urbano: prática social e prática do espaço; espaço e prática; espaço na prática; espaços e
práticas; interacções.
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Estruturas urbanas: o espaço construído; espaço e prática; estruturas urbanas.
Arquitectura Urbana, Aldo Rossi, Leon Krier e a Carta do Novo Urbanismo.
6.2.1.4. Syllabus:
Growth and transformation phenomena: growth modes; phenomena range, juxtaposition and conflicts, regulatory
elements; limit concepts; structure changes; densification. The permanencies.
Territorial tracing and land parcelling: traditional geography and functionalist approach; territorialized approach of
urban space; center and periphery; city and suberbs. The preexistences.
Typologies: classification problems; typologies: analytical, generative; from consecrated type to plan type; building
typology / urban morphology: the Italian school; method of typological analysis.
Townscape and picturesque analysis: the elements of the townscape; sequential analysis. Lynch and Cullen.
Urban space practice: social practice and space practice; space and practice; space in practice; spaces and practices;
interactions.
Urban structures: the built space, space and practice, urban structures.
Urban Architecture, Aldo Rossi, Leon Krier and the Charter of New Urbanism.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Trabalho de grupo: apresentação (cerca de 15 minutos) e discussão crítica. Entrega do mesmo em suporte digital.
Entrega da Monografia Crítica individual sobre um objecto de estudo dentro da área de intervenção – edifício, espaço
urbano (rua, praça, quarteirão) ou unidade morfológica (bairro). Máximo 10 páginas A4 dactilografadas a espaço e
meio, fonte TNR ou Arial 12.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Group work: presentation (about 15 minutes) and critical discussion. It should be deleivered in digital form.
Delivery of individual Critical Monograph on a single subject of study within the field of action - building, urban space
(street, square, block) or morphological unit (neighborhood). Maximum 10 A4 pages typed one and a half spaced, fount
TNR or Arial 12.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
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6.2.1.8. Bibliografia principal:
ROSSI, Aldo : ‘La Arquitectura de la Ciudad’ , Gustavo Gili
CANNIGIA, Gianfranco et al..: Tipologia de la Edificación / Estructura del Espacio Antropico’, Celeste Ediciones
CASTEX, Jean : ‘Formes Urbaines / de l’Ilôt à la Barre’, Dunod
PANERAI, Philippe: ‘Éléments d’Analyse Urbaine’, Archives d’Architecture Moderne.
POZO, Alfonso, ‘Análisis Urbano. Textos’, IUCC, Universidad de Sevilla, 1997.
POZO, Alfonso, ‘Arrabales de Sevilla, morfogénesis y Transformación’, Universidad de Sevilla, 1996.
FERRER, António, ‘Sevilla, Formas de Crecimiento y Construccíon de la Ciudad’, IUCC, Universidad de Sevilla, 2003
LECCESE, Michael; McCORMICK, Kathleen (Edit.), Charter of the New Urbanism, McGraw-Hill,
DUANY, Andrés, eet.alt., The New Civic Art, Rizzoli International, Inc
EGEMANN, Werner; PEETS, Elbert, Arte Civil, Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona,.
KRIER, Leon, Arquitectura, escolha ou fatalidade, ESTAR, Lisboa, 1999.

Anexo IX - Sócio - Economia do Espaço Lusófono/ Socio - Economics of the Portuguese Speaking Space
6.2.1.1. Unidade curricular:
Sócio - Economia do Espaço Lusófono/ Socio - Economics of the Portuguese Speaking Space
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
José Alberto Baptista
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Estudo e análise dos factores históricos e geopolíticos do Espaço Lusófono e da cultura dos respectivos países,
referenciando a ligação da África a Portugal e à Europa.
Estudo da Historiografia da colonização e da descolonização portuguesa e europeias e das consequências
económicas, sociais, políticas e culturais.
Estrutura e desenvolvimento económico dos países lusófonos e perspectivas futuras.
Análise do quadro de cooperação com Portugal e com a União Europeia e os desafios à cooperação luso – lusófona.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Study and analysis of historical and geopolitical factors in the Portuguese speaking Space and culture of the respective
countries, referring to the connection of Africa to Portugal and to Europe.
Study of the Historiography of Portuguese and European colonization and decolonization and economic, social,
political and cultural consequences.
Structure and economic development of Portuguese speaking countries and future prospects.
Analysis of the cooperation framework with Portugal and the European Union and the challenges to cooperation
Portugal – Portuguese speaking countries.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
O Pós – colonialismo. A historiografia da colonização e da descolonização europeias. Reflexões sobre a História de
África.
Portugal e a Europa dos Descobrimentos e o início da Idade Moderna. A historiografia da colonização e da
descolonização portuguesa. O imperialismo colonial europeu. Os tempos da descolonização.
O Paradigma do sistema colonial português. O real e o imaginário. A matriz do sistema: a ideologia ou a economia?
Desafios da África Moderna e do Espaço Lusófono. Parceria África – UE.
A política de cooperação de Portugal com o Espaço Lusófono.
O espaço urbano colonial e pós-colonial.
6.2.1.4. Syllabus:
Post - Colonialism. Historiography of European colonization and decolonization. Reflections upon the History of Africa.
Portugal and Europe of Discoveries and early Modern Age. Historiography of Portuguese colonization and
decolonization. The European colonial imperialism. Decolonization time.
The Paradigm of the Portuguese colonial system. The real and the imaginary. The matrix of the system: ideology or
economy?
Challenges of Modern Africa and the Portuguese speaking space. Africa – EU partnership.
The policy of cooperation between Portugal and the Portuguese speaking space.
Colonial and postcolonial urban space.
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6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Prova de Avaliação (70%), Trabalho Escrito (25%), Assiduidade e Participação nas aulas (5%). Exame: 100%. Dispensa
de exame: 10 valores.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Assessment Test (70%) Writing Assignment (25%) Attendance and Class participation (5%). Exam: 100%. Exemption
from exam: 10 grades.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
AA.VV. Colóquio: Construção e Ensino da História de África, Lisboa, ME, 1995
ANÁLISE SOCIAL, O império português: ideologia e economia, V. Alexandre
CLARENCE-SMITH, G., O terceiro império português, Teorema.
KI-ZERBO, J., História de África Negra I e II, Europa-América, 1999.
MOSCA, João, Encruzilhadas de África, Piaget, 2001.
OLIVEIRA MARQUES, Breve História de Portugal, Presença, 2001.
PARCERIA ESTRATÉGICA ÁFRICA-UE, 2007.
TORRES, Adelino, O Império Português entre o real e o imaginário, Escher, 1991.
VENÂNCIO, J.C., O facto africano, Veja, 2000

Anexo IX - Projecto de Detalhe/ Detail Project
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto de Detalhe/ Detail Project
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Guilherme Manuel Torres Leotte Quintino
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
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Capacidade de leitura e análise crítica de um espaço urbano, permitindo testar a capacidade de dar resposta rápida aos
estímulos do projecto.
Os edifícios em extensão, os edifícios em altura, em meio urbano.
Materialização dos modelos conceptuais: a escala 1:20 e a escala natural. Compreensão da relação íntima entre a
concepção do modelo e o desenho do detalhe.
Noções práticas de “Projecto de Execução”.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Reading skill and critical analysis of an urban space, allowing to test rapid response skill to project stimuli .
Buildings extension, buildings height, in urban areas.
Materialization of conceptual models: the 1:20 scale and the natural scale. Understanding the intimate relationship
between model design and detail design.
Practical notions of "Execution Project".
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Desenvolvimento dos temas introduzidos em Projecto III.
Introdução de algumas noções gerais sobre o papel da arquitectura enquanto disciplina interveniente e formadora do
espaço urbano e social, público e privado.
Exercícios práticos:
Projecto sobre o tema equipamento, conjugando a capacidade de estruturar um projecto, com o entendimento e
compreensão do papel das várias escalas do projecto, a aproximação entre estrutura, material e o desenho. O conceito
geral e o pormenor.
Projecto em que as capacidades de pesquisa e proposta do aluno, em relação a diferentes materiais e sistemas
construtivos, se alie a uma reflexão sobre a transformação do espaço envolvente através da introdução da dupla
condição do programa / objecto arquitectónico e um suporte funcional social. Análise crítica do programa enquadrada
por conceitos das opções arquitectónicas numa perspectiva sustentável.
Inclusão de soluções bioclimáticas e sistemas construtivos de baixo consumo de energia.
6.2.1.4. Syllabus:
Development of topics introduced in Project III.
Introducing some general notions about the role of architecture as a discipline player and trainer of urban and social
space, public and private.
Practical exercises:
Project on the subject equipment, combining the ability to structure a project with the knowledge and understanding of
the role of the various scales of the project, the approach among structure, material and design. The general concept
and detail.
Project in which research and response skills of the student, in relation to different materials and construction systems,
is combined with a reflection upon the transformation of the surrounding space by introducing the dual status of the
architectural program / object and a functional social support. Critical analysis of the program framed by concepts of
architectural options in a sustainable perspective.
Inclusion of bioclimatic solutions and low power consumption constructing systems.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
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to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação será continua, efectuada através do acompanhamento dos trabalhos e implementando o sistema de
apresentações orais, em fases intermédias e finais.
É condição mínima para que o aluno disponha de avaliação positiva que tenha realizado de forma satisfatória os
exercícios básicos.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Assessment shall be continuous, performed through work monitoring and implementing the oral presentations system,
in intermediate and final stages.
In order that students are positively assessed, the minimum condition is that they have satisfactorily carried out the
basic exercises.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Anink, David Chier Boonstra and John Mak - Handbook of Sustainable building James & James Limited, London, 1998.
Branco, J. Paz - Manual do Pedreiro, Laboratório Nacional de Engenharia Cicil, Lisboa, 1981.
Costa, F. Pereira - Enciclopédia Prática da Construção Civil, Edição do autor, Lisboa, 1955.
Minke, Gernot - Earth Construction Handbook, Wit Press, Southampton, 2000.
Tutt, Patricia e David Adler – New Metric Handbook, The Architectural Press, London, 1979.

Anexo IX - História da Cidade Contemporânea/ History of the Contemporary City
6.2.1.1. Unidade curricular:
História da Cidade Contemporânea/ History of the Contemporary City
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Ana Catarina Graça de Almeida Marado
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Entendimento da dimensão sistémica e urbana da Arquitectura. Mecanismos de transformação do Espaço Rural em
Urbano. Compreensão dos processos e tensões Históricas, Culturais, Económicas e Geográficas, próprias à
constituição da realidade urbana contemporânea.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Understanding the urban and systemic dimension of architecture. Mechanisms of transformation Rural Space into
Urban Space. Understanding the processes and Historical, Cultural, Economic and Geographic own tensions regarding
the constitution of contemporary urban reality.
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6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
A cidade no séc. XIX.
A Revolução industrial e a transformação da cidade.
Haussmann e a intervenção urbanística em Paris.
Cerdá e a expansão de Barcelona.
Ressano Garcia e as intervenções oitocentistas em Lisboa.
A cidade burguesa.
Os teóricos do início do século XX.
Os Planos da época de Duarte Pacheco.
A Cidade Moderna. CIAM. Le Corbusier.
As críticas teóricas à cidade moderna.
A cidade actual.
6.2.1.4. Syllabus:
The city in the XIX century.
The industrial revolution and the transformation of the city.
Haussmann and urban intervention in Paris
Cerdá and the expansion of Barcelona.
Ressano Garcia and intervention in nineteenth-century Lisbon.
The bourgeois city.
The theorists of early twentieth century.
Plans at the time of Duarte Pacheco.
The Modern City. CIAM. Le Corbusier.
Theoretical critiques to the modern city.
The current city.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação contínua - 10%.
Trabalho teórico - 50%.
Prova escrita - 40%.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Continuous assessment - 10%.
Theoretical assigment- 50%.
Written test - 40%.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
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developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
BENEVOLO, Leonardo. História da Cidade. São Paulo: Perspectiva, 1983.
BENEVOLO, Leonardo. As origens da urbanística moderna. Lisboa: Presença, 1981.
CHOAY, Françoise. O Urbanismo: utopias e realidades. São Paulo: Perspectiva, 1992.
GIEDION, S. Espaço, Tempo e Arquitectura. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
LAMAS, José M. R. G. Morfologia Urbana e Desenho de Cidade. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian e Junta
Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, 1993
MUMFORD, Lewis. A cidade na história: suas origens, transformações, e perspectivas. São Paulo: Martins Fontes,
2004.

Anexo IX - Geo- Sociologia Urbana/ Geo-Urban Sociology
6.2.1.1. Unidade curricular:
Geo- Sociologia Urbana/ Geo-Urban Sociology
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Hugo P. H. N. Fernandes de Cerqueira
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Capacitar os alunos para compreender e interpretar com os instrumentos cientificos e metodológicos da sociologia
urbana as grandes questões urbanas actuais nas suas diversas vertentes e dimensões;
Levar os alunos a adquirirem as ferramentas que lhes permitiram ter um papel interventivo como profissionais da
Arquitectura e cidadãos , em termos de actuação pública, pedagógica e cívica , perante oe desafios de
desenvolvimento urbano e de qualidade de vida
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Enabling students to understand and interpret the scientific and methodological instruments of urban sociology, the
major current urban issues in its various forms and dimensions;
Leading students to acquire the tools that allowed them to play an active role as citizens and Architecture professionals
, in terms of public, pedagogical and civic performance, given the challenges of urban development and quality of life.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
CONTEXTO HISTÓRICO E CIENTIFICO DO DESENVOLVIMENTO DA SOCIOLOGIA URBANA
Objectivos e fundamentos da Sociologia Urbana;
Campos , conceitos e escolas;
Temas e tendências da investigação em Sociologia Urbana;
Métodos e técnicas de pesquisa.
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O CARACTER EXPANSIONISTA , ABRANGENTE E POLIFACETADO DO FENÓMENO URBANO
Geografia Urbana e Demografia das Cidades;
Dimensões sociais da apropriação espacial e representações simbólicas nas cidades;
Urbanismo , Economia e Desenvolvimento das Cidades;
Modos de vida urbanos, estratificação social e desequilíbrio sociais;
Velhos e novos conflitos sociais;
Cidades , símbolos e Culturas urbanas;
A cidade fenómeno ecológico;
Espaço público e cidadania;
Rumo a uma nova dimensão da cidade;
POLITICAS URBANAS
Questões de Ordenamento e Planeamento Urbano e do Território;
Politica das Cidades e Desenvolvimento Sustentável;
Poderes , influências na Cidade – Os actores urbanos, as estratégias e os planos;
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6.2.1.4. Syllabus:
HISTORICAL AND SCIENTIFIC CONTEXT OF URBAN SOCIOLOGY DEVELOPMENT
Objectives and fundamentals of Urban Sociology;
Fields, concepts and schools;
Themes and research trends in urban sociology;
Methods and research techniques.
THE EXPANSIONARY, COMPREHENSIVE AND MULTIFACETED NATURE OF THE URBAN PHENOMENON
Urban Geography and Demography of Cities;
Social dimensions of spatial appropriation and symbolic representations in cities;
Urbanism, Economy and Development of Cities;
Urban lifestyles, social stratification and social imbalance;
Old and new social conflicts;
Cities, symbols and Urban Cultures;
The eco-city phenomenon;
Public space and citizenship;
Towards a new dimension of the city;
URBAN POLICIES
Issues of Territorial Tenure and Urban Planning;
Cities Policy and Sustainable Development;
Powers, influences in the City - The urban stakeholders, strategies and plans;
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1) adopta-se para avaliação de conhecimentos o SISTEMA DE AVALIAÇÃO CONTINUA.
2) ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO :
a) Presença dos discentes em , pelo menos, 75% do total das aulas dadas;
b) Participação interactiva nas aulas;
c) Elaboração de 1 ficha de leitura relativamente a textos de apoio e bibliografia fornecidos nas aulas;
d) Elaboração e apresentação na aula de um trabalho escrito ou projecto de investigação sobre a matéria do programa;
e) Realização de um texte escrito sobre a matéria dada;
f) O teste escrito vale 40% , a elaboração do trabalho e/ou seminário a apresentar na aula 40% e a participação efectiva
dos discentes nas aulas ( incluindo a elaboração da ficha de leitura) 20%, da nota final do trimestre , que resultará da
média ponderada atribuida a cada item.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
1) The continuous assessment system is adopted to evaluate knowledge.

120 of 191

2) ASSESSMENT ELEMENTS:
a) Students’ attendance in at least 75% out of the total of lessons;
b) Interactive participation in classes;
c) Preparation of an index card on handouts and bibliography provided in class;
d) Preparation and presentation in class of a written assignment or research project on the subject of the program;
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e) Completion of a written test on the subject taught;
f) The written test is worth 40%; the assignment and / or seminar preparation to be presented in class 40%; and
students’ effective participation in class (including the index card preparation) 20% , resulting their quarter final grade
from the weighed average allocated to each item.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Barata Salgueiro, T. – A Cidade em Portugal - Uma Geografia Urbana ( 2ª Edição- Edições Afrontamento , Porto , 2000.
Beaujeau- Garnier J. –Geografia Urbana, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa,1997,
Castells Manuel, Problemas de Investigação em Sociologia Urbana, Presença, Lisboa , 1979.
Donne, M.- Teorias sobre a Cidade-,Edições 70, Lisboa , 1990.
Fortuna, Carlos –(coord.)- Cidade , Cultura e Globalização, Celta Editora , Oeiras, 1997.
Fortuna, Carlos –(coord.)- Identidades , Percursos, Paisagens Culturais, Celta Editora, Oeiras ,1999.
Lopes , J. Teixeira- Novas Questões de Sociologia Urbana , Edições Afrontamento, Porto, 2002.
Massey, D.- City Worlds- Routledge , London 1998
Mela , Alfred- A Sociologia das Cidades- Editorial Estampa , Lisboa ,1999.
Park ,E. and Burgess, E.- Introduction to the Science of Society,
Saunders, Peter- Social Theory and the Urban question, Hutchinson, London, 1986.

Anexo IX - Sistemas Estruturais III/ Structural Systems III
6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas Estruturais III/ Structural Systems III
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Licínio Cantarino de Carvalho
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Predimensionar estruturas. Analisar estruturas hiperestáticas simples. Identificar os solos e as suas características.
Conhecer soluções estruturais avançadas.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Predimensioning structures. Analyzing simple hyperstatic structures. Identifying soils and their characteristics.
Knowing advanced structural solutions.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1- Flexão em vigas;
2- Vigas estaticamente indeterminadas;
3- Colunas;
4- Prédimensionamento;
5- Segurança e Acções em Edifícios;
6- Exemplos de soluções estruturais simples e avançadas;
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7- Tipos de solos e seu comportamento.
6.2.1.4. Syllabus:
1 - Bending beams;
2 - Statically indeterminate beams;
3 - Columns;
4 - Predimensioning;
5 - Safety and Actions on Buildings;
6 - Examples of simple and advanced structural solutions;
7 - Types of soils and their behavior.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Assiduidade - 20%.
Teste1 - 40%
Teste2 - 40%
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Attendance - 20%.
Test1 - 40%
Test2 - 40%
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston, Jr., John T. DeWolf – Resistência de Materiais. Ed. MacGraw-Hill;
Regulamento de Segurança e Acções em Edifícios e Pontes;
William Nash – Resistência de Materiais. Ed. Schaum`s Outlines – MacGraw-Hill;

Anexo IX - Física das Construções/ Physics of Constructions
6.2.1.1. Unidade curricular:
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Física das Construções/ Physics of Constructions
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Licínio Cantarino de Carvalho
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Perspectivar os requisitos dos edifícios e seus elementos e componentes em termos de exigências funcionais.
Compreender e aplicar no projecto de arquitectura dos edifícios a regulamentação sobre segurança contra incêndio.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Overviewing requirements of buildings and their elements and components, in terms of functional requirements.
Understanding and applying regulations on fire safety to the architecture project of the building.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Exigências funcionais
Resistência a choques
Segurança contra incêndios em edifícios de acordo com a nova regulamentação.
6.2.1.4. Syllabus:
Functional requirements
Shock resistance
Fire safety in buildings under the new regulations.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação será feita continuamente ao longo do semestre com base nas componentes e pesos relativos seguintes:
assiduidade (10%), trabalho (10%), participação nas aulas (30%); frequência final (50%). Os alunos com classificação
igual ou superior a 10 valores dispensam de exame. O exame é uma prova escrita, na qual serão aprovados os alunos
com nota não inferior a 10 valores.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Assessment shall be continuously performed throughout the semester based on the following components and relative
weights: attendance (10%), assignment (10%), class participation (30%), final test (50%). Students scoring equal to or
higher than 10grades are exempt from exam. The exam is a written test in which students shall only be approved with
no less than 10 grades.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
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6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assigments and practical exercises,
as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and objectives.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Apontamentos da disciplina
DL 220/2008 de 12/11 e Portaria 1532/2008 de 29/12

Anexo IX - Metodologia do Desenho Urbano/Methodology of Urban Design
6.2.1.1. Unidade curricular:
Metodologia do Desenho Urbano/Methodology of Urban Design
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Ana Paula Parreira Correia Rainha
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Métodos de análise e intervenção urbana. Instrumentos legais de intervenção no espaço nacional, no espaço europeu e
no espaço lusófono.
Leitura do território.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Methods of analysis and urban intervention. Legal instruments of intervention in the national , European space and
Portuguese speaking space.
Reading the territory.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Conceitos e terminologia do “urbano”.
A actual realidade territorial e urbana. O “território urbano”.
O “Portugal Urbano”. Análise da realidade urbana de Portugal.
A cidade contemporânea. Centralidades e periferias.
Do planeamento estratégico ao desenho urbano.
O ordenamento e a gestão do território.
As directivas europeias.
O sistema de gestão territorial nacional.
Os instrumentos de gestão territorial.
Metodologias de leitura e análise do espaço urbano.
Leitura da paisagem urbana.
As diferentes escalas de análise do espaço urbano.
Metodologias de intervenção no espaço urbano.
Planificar, desenhar e gerir a cidade.
As diferentes escalas e os vários contextos
6.2.1.4. Syllabus:
Concepts and terminology of "urban".
The current territorial and urban reality. The "urban territory".
The "Urban Portugal." Analysis of urban reality in Portugal.
The contemporary city. Centralities and peripheries.
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Planning and territorial tenure.
European guidelines.
The national system of territorial management.
The instruments of territorial management.
Reading and analysis methodologies of the urban space.
Reading the urban landscape.
The different scales of analysis of the urban space.
Methodologies of intervention in the urban space.
Planning, design and managing the city.
The different scales and the different contexts
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Assiduidade, interesse demonstrado e qualidade da participação nas aulas - 10%.
Trabalhos teórico-práticos (trabalhos individuais com entrega final de documento escrito e apresentação oral) - 40%.
Prova escrita (incidindo sobre o conteúdo do programa) - 50%.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Attendance, interest demonstrated and quality of classroom participation - 10%.
Theoretical and practical assignment (individual assignment with final delivery of written document and oral
presentation) - 40%.
Written test (focusing on the content of the program) - 50%.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
BACON, Edmund, Design of Cities, Thames and Hudson.
HEGEMANN, Werner; PEETS, Elbert, Arte Civil, Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona
KOSTOF, Spiro, The City Shaped, Thames &Hudson, London 1991.
KRIER, Rob, Urban Space, Wiley-Academy.
LECCESE, Michael; McCORMICK, Kathleen (Edit.), Charter of the New Urbanism, McGraw-Hill.
ROSSI, Aldo, A Arquitectura da Cidade, Edições Cosmos, Lisboa1977.
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SITTE, Camillo, The Birth of the Modern City Planning, Rizzoli International, Inc.

Anexo IX - Arquitectura Meridional Mediterrânica/ Southern Mediterranean Architecture
6.2.1.1. Unidade curricular:
Arquitectura Meridional Mediterrânica/ Southern Mediterranean Architecture
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Mostafa Zekri
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Garantir a obtenção dos conhecimentos técnico-científicos necessários para o exercício de intervenções profissionais
no âmbito da arquitectura em espaços urbanos de cidades mediterrânicas.
- Conhecimento do contexto social e histórico que determinou de uma forma ou outra a arquitectura nesses espaços.
- Chamar a atenção para o carácter interdisciplinar da arquitectura.
- Familiarização com os termos técnicos e com a toponímia.
- Relacionar a arte de construir com os sistemas simbólicos e as normas culturais.
Proporcionar formação no domínio da arquitectura de terra produzida na Europa meridional e na bacia mediterrânica.
Extrapolação das realidades arquitectónica, técnico-científica e cultural para os propósitos actuais da sustentabilidade
e do ambiente confinadas não apenas ao espaço territorial mediterrânico mas também projectadas no mundo lusófono.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Ensuring delivery of technical and scientific knowledge necessary for the exercise of professional interventions within
the scope of architecture in urban spaces of Mediterranean cities.
- Knowledge of historical and social context that determined, one way or the other, architecture in those spaces.
- Drawing attention to the interdisciplinary nature of architecture.
- Familiarization with technical terms and toponymy.
- Relating constrauction art with symbolic systems and cultural norms.
Providing training in the field of earthen architecture produced in southern Europe and in Mediterranean countries.
Extrapolation of architectural, technical, scientific and cultural realities for the current purposes of sustainability and
environment, confined not only to the Mediterranean territorial space, but also projected in the Portuguese speaking
world.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Enquadramento histórico-geográfico da arquitectura de terra. Aptidão e características da terra como material de
construção. Técnicas tradicionais versus BTC. Adobe, taipa e tabiques. Composição, principais patologias e anomalias
construtivas. Tipologias arquitectónicas meridionais e mediterrânicas. Tipologia analítica e generativa, consagrada à
planta tipo. Métrica utilizada na arquitectura de terra tradicional. Tipologias e sistemas de protecção da arquitectura de
terra. Revestimentos de superfície e o recurso a adjuvantes na estabilização de solos.. A cidade mediterrânica, a
imagem e os elementos da paisagem urbana. Modelos e design da cidade.
1. O Mediterrâneo: o contexto histórico e cultural
2. Arquitectura tradicional mediterrânica
3. A organização geral das populações na bacia mediterrânica: zonas rurais e zonas urbanas
4. As edificações domésticas
5. As edificações religiosas
6. As construções militares
7. Os jardins
8. A arte decorativa: interior /exterior
6.2.1.4. Syllabus:
Historical-geographical framework of earthen architecture. Skills and characteristics of the earth as a building material.
Traditional techniques versus BTC. Adobe, rammed earth and partitions. Composition, main pathologies and
constructive abnormalities. Meridional and Mediterranean Architectural typologies. Analytical and generative typology,
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devoted to plan type. Metrics used in traditional earthen architecture. Typologies and protective systems of earthen
architecture. Surface coatings and the use of adjuvants in soil stabilization .. The Mediterranean city, the image and the
elements of the urban landscape. Models and design of the city.
1. The Mediterranean: historical and cultural context
2. Mediterranean traditional architecture
3. The general organization of populations in the Mediterranean basin: rural and urban areas
4. The domestic buildings
5. The religious buildings
6. The military constructions
7. The gardens
8. Art Deco: Interior / Exterior
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação contínua – 5%.
Desenvolvimento de trabalho prático individual – 40%.
Assiduidade – 5%.
Frequência – 50%.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Continuous assessment - 5%.
Development of individual practical assignment - 40%.
Attendance - 5%.
Test- 50%.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Architettura di terra. Una tradizione millenaria per l'avenire, INTERNI. Supplemento speciale al nº 314. Dethier J. Centre
Georges Pompidou, Gruppo Editoriale Electa, Paris, France, 1981.
Arquitecturas de adobe, Bardou P., Arzoumanian V., 1979, Barcelona.
Arquitecturas de terra, Actas do Seminário, 1992, Conímbriga.
L'argile dans tous ses états, Leseigneur A., Guilluy F. AVPN, 1988, Saint Amand des Hautes Terres.
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Construire en terre, CRATerre, Doat P., Hays A., Houben H., Matuk S., Vitoux F., 1985, Paris.
Le pisé. Patrimoine, Restauration, Technique d'avenir, Les cahiers de construction traditionnel. Jeannet J., Pollet G.,
Scarato P. Éditions CREER, Nonette.
Maisons en terre hier et aujourd'hui, Publications de l'École Moderne Française, 1988, Cannes La Bocca.
The rammed earth experience, Easton D. Blue Mountain, 1982, Wilseyville.
Traité de construction en terre, L'Encyclopédie de la Construction en Terre. Vol. 1. CRATerre: Houben H., Guillaud H.
Éditions Parenthèses, 1989.

Anexo IX - Construções e Infra-Estruturas II/ Construction and Infrastructure II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Construções e Infra-Estruturas II/ Construction and Infrastructure II
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Estevão António Arsénio Duarte
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Inserção e relacionamento das diversas infraestruturas na construção civil; dimensionamentos construtivos;
ventilações; equipamentos fixos e mecânicos.
Conhecimento das disposições regulamentares da instalação de rede de gás, electricidade e telecomunicações,
ascensores e AVAC, tanto de materiais como dos dispositivos; pormenorização em escalas de execução dos projectos
e dos diversos equipamentos, seus traçados e inserção na construção.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Insertion and relationship of the various infrastructures in the construction industry; constructive sizing up;
ventilations; fixed and mechanical equipments.
Knowledge of regulatory requirements of gas, electricity and telecommunications, elevators and HVAC installation,
regarding both material and devices; detail on project executing scales and various equipments, their strokes and
insertion into the construction.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
• Ventilação de edifícios;
• Instalações de gás;
• Resíduos;
• Electricidade e telecomunicações;
• AVAC;
• Ascensores.
6.2.1.4. Syllabus:
• Buildings ventilation;
• Gas installation;
• Waste;
• Electricity and telecommunications;
• HVAC;
• Elevators.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
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to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação contínua
Execução de 2 trabalhos e de um teste
Requisitos para aprovação na disciplina:
• Frequência no final do semestre com a classificação final igual ou superior a 10 valores;
• Exame final do semestre com a classificação mínima de 10 valores;
• Dispensa de Exame Final com média aritmética semestral de 10 valores ou superior;
• Exame de 2ª época para alunos em regime especial ou para faltosos à 1ª época.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Continuous assessment
Completion of two assignments and a test
Requirements for approval in the discipline:
• Test at the end of the semester with a final score equal to or higher than 10 grades;
• Final exam of the semester with a minimum score of 10 grades;
• Exemption of Final Exam with semestral arithmetic mean of 10 grades or higher;
• 2nd Period exam for students in special arrangements or defaulting the 1st period.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
BERGE, Bjorn – The Ecology of building materials. Oxford : Architectural Press, 2000.
Coberturas de edifícios, especialização e aperfeiçoamento. Lisboa : Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 2000.
MANNES, Willibald – Construction artisanale d’escaliers en bois. Paris : Éditions Eyrolles, 1994.
MORAIS, António José – A morfologia das estruturas na concepção arquitectónica. Lisboa : Ecosoluções, 1997.
PATRÍCIO, Jorge [coord.] – Curso sobre aspectos regulamentares e normativos no domínio do ruído e vibrações.
Lisboa : Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 2000.
PATRÍCIO, Jorge – Algumas considerações sobre a influência da transmissão marginal no valor do índice de
isolamento sonoro a sons de impacto. Lisboa : Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 2000.

Anexo IX - Projecto I/ Project I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto I/ Project I
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luís Filipe Pires Conceição
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
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Capacidade de projectação do espaço habitacional nas suas mais diferentes vertentes desde a habitação individual
isolada aos diferentes tipos de habitação colectiva. Capacidade de reconhecer e de intervir na realidade da arquitectura
portuguesa contemporânea e dos territórios mediterrânicos.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Ability to project the living space into its most different aspects, from the isolated individual accommodation to the
different types of collective housing. Ability to recognize and intervene in the reality of contemporary Portuguese
architecture and Mediterranean territories.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. O espaço e o Homem (introdução ao conceito de espaço habitado);
2. Reflexão sobre o conceito de Habitar e da sua evolução (espaço e tempo);
3. Reflexão e análise sobre o espaço da habitação;
4. Tipologias habitacionais;
5. Habitação contemporânea e a sua materialização;
6. Modelos funcionais e de organização do espaço habitacional;
7. A gregaridade dos espaços habitacionais (da casa ao bairro e do bairro à cidade);
Três exercícios a desenvolver: um projecto para uma habitação unifamiliar em meio urbano referenciado, um projecto
para uma habitação unifamiliar não inserido em tecido urbano consolidado, um projecto de um edifício de habitação
colectiva.
6.2.1.4. Syllabus:
1. Space and Man (introduction to the concept of living space);
2. Reflection upon the concept of Living and its evolution (space and time);
3. Reflection and analysis on the housing space;
4. Housing typologies;
5. Housing and its contemporary materialization;
6. Living space functional and organization models;
7. Gregariousness of living spaces (from the house to the neighborhood and from the neighborhood to the city);
Three exercises to be developed: a project for an urban referenced single family housing , a project for a single family
dwelling not inserted in consolidated urban tissue, a project for a collective housing building.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Participação e Assiduidade – 10%
1º Exercício – 20%
2º Exercício – 40%
3º Exercício – 30%
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Participation and Attendance - 10%
1st Exercise - 20%
2nd Exercise - 40%
3rd Exercise - 30%

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
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A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Iñaki Abalos. La buena Vida: Visita Guiada a las Casas de la Modernidad. 2003.
Gaston Bachelard. A Poética do Espaço. 1957.
Edward T. Hall. A Dimensão Oculta. 1966.
Martin Heidegger. Construir, Habitar, Pensar. 1951.
Luís Morgado. Pensar a Casa como Arquitectura: Pensar a Arquitectura como Metáfora. [Tese de Mestrado.] 1998.
Christian Norberg-Schulz. The concept of dwelling: on the way to figurative architecture.1985.
Jacinto Rodrigues. O Projecto como Processo Integral na Arquitectura de Álvaro Siza. 1996.
Joseph Rykwert. On Adam's House in Paradise: the Idea of the primitive Hut in Architectural History. 1971.
Peter Zumthor. Thinking Architecture. 1998.
Peter Zumthor. Atmospheres: Architectural Environments, Surrounding Objects. 2006.

Anexo IX - Urbanística I/ Urbanistic I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Urbanística I/ Urbanistic I
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Ana Catarina Graça de Almeida Marado
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Criar a tomada de consciência do aluno em relação à fenomenologia urbana. Permitir que o aluno desenvolva uma
razoável capacidade crítica sobre o facto urbano. Fornecer uma informação clara e abrangente sobre os valores em
presença na cidade. Suscitar o debate polémico nas várias atitudes tidas perante o sítio, entendido como estrutura
suportada pelo território das ideias e das expectativas que uma determinada sociedade deposita no futuro.
Dotar o aluno de um instrumento metodológico na abordagem operativa da arquitectura, dando-lhe a noção sistémica
de contexto.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Raising students awareness to urban phenomenology. Allowing the student to develop a reasonable critical thinking
about the urban fact. Providing a clear and comprehensive information about the values involved in the city. Raising
contentious debate in the various attitudes taken towards the location, understood as a structure supported by the
territory of ideas and expectations that a particular society deposits in the future.
Providing students with a methodological tool in addressing operational architecture, giving it the systemic notion of
context.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
O fenómeno urbano. Conceitos, teorias e práticas.
Os processos de formação e transformação do espaço urbano. A cidade enquanto materialização das transformações
culturais, sociais, económicas, técnicas e artísticas.
A cidade contemporânea. A actual realidade urbano-territorial.
A cidade em Portugal. Momentos de crescimento e transformação. O “Portugal Urbano”.
O processo de intervenção na cidade: do conhecimento à intervenção.
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Metodologias de análise urbana: princípios teóricos e métodos de análise.
A intervenção na cidade: do planeamento estratégico ao desenho urbano.
Meios, instrumentos e escalas de planeamento e desenho urbano.
A intervenção no espaço urbano: as diferentes escalas e os vários contextos.
6.2.1.4. Syllabus:
The urban phenomenon. Concepts, theories and practices.
The formation and transformation processes of urban space. The city as materialization of cultural, social, economic,
technical and artistic transformations.
The contemporary city. The current urban-territorial reality.
The city in Portugal. Moments of growth and transformation. The "Urban Portugal."
The process of intervention in the city: from knowledge to action.
Methods of urban analysis: theoretical principles and analysis methods.
The intervention in the city: from strategic planning to urban design.
Means, instruments and planning scales and urban design.
The intervention in the urban space: the different scales and the various contexts.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação contínua (assiduidade, interesse demonstrado e qualidade da participação) - 10%.
Trabalhos de grupo (entrega de peças escritas e desenhadas e apresentação oral) - 50%.
Trabalho individual (entrega de peças escritas e desenhadas e apresentação oral) - 40%.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Continuous assessment (attendance, interest demonstrated and quality of participation) - 10%.
Group work (delivery of written documents and drawings and oral presentation) - 50%.
Individual assignments (delivery of written documents and drawings and oral presentation) - 40%.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
CARVALHO, J. Ordenar a cidade. Coimbra: Edit. Quarteto, 2003.
CULLEN, Gordon. Paisagem Urbana. Lisboa: Edições 70, 1990.
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LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. Lisboa: Edições 70, 1996.
PORTAS, Nuno. A cidade como arquitectura. Lisboa: Livros Horizonte, 1970.
ROSSA, Walter. A urbe e o traço. Coimbra: Almedina, 2002
ROSSI, Aldo. A Arquitectura da Cidade. Lisboa: Edições Cosmos, 2001.
KOSTOF, Spiro, The City Shaped, Thames &Hudson, London 1991

Anexo IX - Economia Urbana/ Urban Economics
6.2.1.1. Unidade curricular:
Economia Urbana/ Urban Economics
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Ricardo Samuel Lisboa Pereira de Oliveira
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Fornecer aos alunos um quadro de referência, teórico/conceptual e prático, que possibilite o conhecimento dos
principais mecanismos de natureza económica que se desenvolvem inter e intra cidades, num mundo em processo
acelerado de urbanização.
Apresentar o processo urbano como um sistema de interrelações, em que a problemática sócio-económica joga um
papel central no uso e ocupação do território, no seu funcionamento interno e nas relações com o exterior.
Identificar os agentes e mecanismos que actuam na cidade e as consequências dessas interrelacções em termos de
“economias” e “deseconomias” geradas.
Abordar a realidade urbana portuguesa e as suas problemáticas específicas, os instrumentos de actuação existentes e
as suas virtualidades e limitações na gestão da cidade.
Abordar a complexidade dos sistemas urbanos e as novas formas de resposta que uma problemática urbana, pelo seu
dinamismo e características diversificadas, exige, nomeadamente à Ciência Económica.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Providing students with a theoretical / conceptual and practical frame of reference, allowing knowledge on the main
economic mechanisms that develop inter and intra cities, in a world of accelerated urbanization.
Presenting the urban process as a system of interrelationships, where socio-economic problematics play a central role,
using and occupying territory, in both its internal functioning and external relations.
Identifying agents and mechanisms that operate in the city and the consequences of those interrelations in terms of
generated “savings” and “diseconomies”.
Addressing the Portuguese urban reality and its specific problematics, the existing instruments of action and its
benefits and limitations in city management.
Addressing the complexity of urban systems and the new forms of response that an urban problematic, for its
dynamics and diversified characteristics, demands, namely to Economic Science.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Noção e conceitos: complexidade / interdisciplinaridade
Estrutura urbana e uso do solo
A habitação e mercado imobiliário
A renovação e a reabilitação urbanas
A problemática da manutenção
As acessibilidades e o crescimento urbano
As ”deseconomias” e as “disfunções” geradas no processo urbano
A problemática do desenvolvimento: noção e conceitos
A globalização versus urbanização
A dimensão territorial das actividades económicas
Dinâmica dos mercados: criar e recriar as economias urbanas
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Problemas urbanos/planeamento territorial
A sustentabilidade do desenvolvimento urbano
6.2.1.4. Syllabus:
Meaning and concepts: complexity / interdisciplinarity
Urban structure and soil use
Housing and real estate
Urban renewal and rehabilitation
Maintenance problematic
Accessibility and urban growth
“Diseconomies” and "dysfunction" generated in the urban process
The problematic of development: meaning and concepts
Globalization versus urbanization
The territorial dimension of economic activities
Market dynamics: creating and recreating urban economies
Urban problems / territorial planning
The sustainability of urban development
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Trabalho de Grupo (30%)
Frequência (60%)
Participação/assiduidade (10%)
Exame final
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Working Group (30%)
Test (60%)
Participation / attendance (10%)
Final exam
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
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6.2.1.8. Bibliografia principal:
DERYCLE P.H., 1979, Économie et Planification Urbaine, PUF, Paris.
BONNET J., Les grandes métropoles mondiales, Nathan Univ.
CLAVAL Paul, 1987, Geografia do Homem, Livraria Almedina, Coimbra
DATAR, 1991, En Europe, des villes en réseaux, La documentation française.
EXPERT GROUP URBAN ENVIRONMENT, 1996, European Sustainable Cities, UE, Bruxelas.
GOVERNO PORTUGUÊS, 1996, Habitação e Desenvolvimento Urbano em Portugal, Relatório Nacional à Conferência
sobre Estabelecimentos Humanos promovida pela ONU em Istambul.

Anexo IX - História da Arquitectura Portuguesa I/ History of Portuguese Architecture I
6.2.1.1. Unidade curricular:
História da Arquitectura Portuguesa I/ History of Portuguese Architecture I
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Rui Manuel Taveira de Sousa Loureiro
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Sensibilização para a especificidade da Arquitectura Portuguesa, e para a problemática das abordagens regionalistas
ou etnocêntricas, distinguindo questões de atraso e de resistência no âmbito da Arquitectura Portuguesa e da sua
inserção no mundo contemporâneo.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Raising awareness to the specificity of Portuguese architecture, and to regionalist or ethnocentric approaches to the
problematic, distinguishing issues of delay and resistance within the scope of Portuguese architecture and its
inclusion in the contemporary world.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
A arquitectura popular como manifestação arquitectónica e cultural. A classificação e o estabelecimento de "tipos"
formais. Tradição e Modernidade na Arquitectura Portuguesa. A cidade portuguesa ao longo da história.
A classificação e o estabelecimento de "tipos" formais.
Arq. de excepção, arq. corrente e arq. popular.
Tradições formais, construtivas e espaciais.
Regionalismo na arq. portuguesa.
Contaminação e mestiçagem na arq. portuguesa.
Ex. de contaminação por via erudita.
Tipos e tipologias na arq. popular.
Povoados portugueses.
O Estilo Chão e a Tradição Urbana Portuguesa nos séc.XVI a XVIII
A influência italiana na arq. portuguesa do séc.XVI.
Sinais de resistência e afirmação da arq. portuguesa.
Afirmação de valores nacionais na arq. portuguesa nos séc.XVII e XVIII.
A arq. militar na Europa e em Portugal.
A prática urbana em Portugal nos séc.XVI e XVII e territórios de além-mar.
Os novos traçados urbanos na época pombalina.
6.2.1.4. Syllabus:
The popular architecture as architectural and cultural expression. The classification and the establishment of "types"
formal. Tradition and Modernity in Portuguese architecture. The Portuguese city throughout history.
The classification and the establishment of "types" formal.
Arq exception, arq. chain and arch. popular.
Formal traditions, constructive and space.
Regionalism in the arch. Portuguese.
Contamination and mixing in the arch. Portuguese.
Ex contamination by classical music.
Types and typologies in the arch. popular.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
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consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Uma avaliação contínua, no domínio da participação nas aulas e do desenvolvimento de um exercício prático, e um
teste, no domínio de uma prova escrita incidindo sobre a matéria do programa. A nota final será calculada de acordo
com a seguinte ponderação:
Nota teórica : 60%; Nota prática : 40%
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Continuous assessment in the field of classroom participation and the development of a practical exercise, and a test,
in the field of a written test covering the topics of the program. The final score is calculated according to the following
weighting:
Theoretical score: 60%; Practice score: 40%
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
AAVV, História da Arte em Portugal – ALFA
AAVV, História da Arte Portuguesa, Círculo de Leitores
AAVV, Arquitectura Popular em Portugal, Associação dos Arquitectos Portugueses
Correia, Luís, Castelos em Portugal. Imprensa da UC
FERNANDES, José, Cidades e Casas da Macaronésia, FAUP Publicações,
MESTRE, Victor, Arquitectura Popular da Madeira, Argumentum,
AAVV, Arquitectura Popular dos Açores, Ordem dos Arquitectos,
ROSSA, Walter, Cidades Indo-Portuguesas, Com. Nac. Para As Comemorações dos Descobrimentos Portugueses
MONTEIRO, J.G., Os castelos portugueses de finais da Idade Média. Edições Colibri, Lisboa
MOREIRA, Rafael, Portugal no Mundo. História das fortificações portuguesas no mundo. Publicações Alfal, Lisboa
KUBLER, George, A Arquitectura Portuguesa Chã, Vega,
TEIXEIRA, Manuel (Coord.), A Praça na Cidade Portuguesa, Livros Horizonte,
ROSSA, Walter, Além da Baixa: Indícios de Planeamento Urbano na Lisboa Setecentista, IPPAR/MC

Anexo IX - Edificações I/ Buildings I
6.2.1.1. Unidade curricular:
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Edificações I/ Buildings I
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Licínio Cantarino de Carvalho
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Conhecer os factores que condicionam o conforto térmico. Compreender o comportamento térmico dos edifícios e a
proveniência das condensações, conhecer as soluções construtivas e aplicar a regulamentação.
Interpretar os dados de caracterização aplicáveis às caixilharias.
Entender os fenómenos que originam as humidades na construção e conceber soluções adequadas.
Compreender como funciona a ventilação natural.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Understanding the factors that influence thermal comfort. Understanding buildings thermal behavior and sources of
condensation, knowing constructive solutions and applying regulations.
Interpreting data characterization applicable to frames.
Understanding the phenomena that cause moisture in constructions and conceiving appropriate solutions.
Understanding how natural ventilation functions.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Higrotérmica: Noções básicas sobre transmissão do calor; noções básicas sobre conforto térmico; zonas climáticas do
País; factores condicionantes e parâmetros de caracterização do comportamento térmico dos edifícios e seus
elementos e componentes; noções básicas sobre ar húmido e condensações; materiais isolantes térmicos e soluções
de isolamento; regulamentação
Estanquidade ao ar e à água das caixilharias: Caracterização, recomendações
Humidades na construção: Propriedades dos materiais; formas de manifestação das humidades; mecanismos de
migração da água; princípios de prevenção das infiltrações; materiais e soluções de protecção
Ventilação natural: Efeito de chaminé e acção do vento.
6.2.1.4. Syllabus:
Hygrothermal: Basic notions of heat transmission; basics notions of thermal comfort; climatic areas of the country;
conditioning factors and parameters characterizing the thermal performance of buildings and their elements and
components; basics of moist air and condensation; thermal insulating materials and insulating solutions; regulation
Air-tight and waterproof frames: Characterization, recommendations
Moisture in construction: Properties of materials; forms of moisture manifestations; water migration mechanisms;
infiltration prevention principles; materials and protection solutions
Natural ventilation: Chimney effect and the wind.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação será feita continuamente ao longo do semestre com base nas componentes e pesos relativos seguintes:
assiduidade (10%), trabalho (10%); participação (30%); frequência final (50%). O trabalho corresponde a um documento
com os exercícios feitos nas aulas. A participação corresponde a apresentações orais sobre os temas da disciplina. Os
alunos com classificação igual ou superior a 10 valores dispensam de exame. O exame é uma prova escrita, na qual
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serão aprovados os alunos com nota não inferior a 10 valores.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Assessment shall be continuously performed throughout the semester based on the following components and relative
weights: attendance (10%), assigment (10%), class participation (30%), final test (50%). The assigment represents a
document with exercises done in class. Participation corresponds to oral presentations on the themes of the discipline.
Students scoring equal to or higher than 10grades are exempt from exam. The exam is a written test in which students
shall only be approved with no less than 10 grades.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
SANTOS, C. A. P.; MATIAS, L. – Coeficientes de transmissão térmica de elementos da envolvente dos edifícios. Versão
actualizada 2006. Lisboa: LNEC, 2006. (ITE 50)
Regulamento das características do comportamento dos edifícios. Decreto-lei 80/2006 de 4 de Abril
LOUVIGNÉ, M. – Humidité dans les bâtiments. Prévention et traitement. Paris: CATED, 1996.
VIEGAS, J. C. – Ventilação natural de edifícios de habitação. Lisboa: LNEC, 1995.

Anexo IX - OptI - Critica e Estética da Arquitectura/ Opt I - Criticism and Aesthetics of Architecture
6.2.1.1. Unidade curricular:
OptI - Critica e Estética da Arquitectura/ Opt I - Criticism and Aesthetics of Architecture
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Clara Germana Ramalho Moutinho Gonçalves
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Entendimento da prática projectual como acto cultural inserido numa conjuntura específica em que a crítica e a
estética da arquitectura são áreas fundamentais. Capacidade de exercitar uma consciência crítica e um pensamento
estético intervenientes no acto projectual. Capacidade de entendimento da arquitectura e do objecto arquitectónico
como resultado de conjunturas histórico-culturais distintas e da leitura e interpretação das respectivas diferenças
impostas pela história.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Understanding projectual practice as a cultural act inserted in a specific context in which criticism and aesthetics of
architecture are key areas. Ability to exercise critical thinking and aesthetic thinking involved in the projectual act.
Ability to understand architecture and the architectural object as a result of different cultural-historical contexts and
reading and interpretation of the respective differences imposed by history.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Temas transversais em discussão: analogia, simetria, euritmia, harmonia; teoria/prática; místico/simbólico;
clássico/moderno; clássico/romântico; clássico/barroco; apolo/dionísio; razão/sentimento: natural/artificial;
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arte/natureza; clássico/classicismo; artesanal/industrial; moderno/modernismo; funcionalismo/formalismo;
estilo/estilos; belo, sublime; arte/ciência/técnica.
A estruturação de um discurso crítico sobre a arquitectura e sobre a sua própria prática projectual.
JUIZO E ESTÉTICA ARQUITECTÓNICA – Constitui uma abordagem teórica à problemática da crítica arquitectónica.
Nela, pretende-se, fundamentalmente, avaliar a importância da actividade crítica bem como a sua função na construção
e compreensão do objecto arquitectónico através da leitura estética dos objectos.
PROJECTO E CRÍTICA – Constitui uma abordagem à problemática da crítica na qual o principal objectivo é o estudo da
actividade e da produção projectual como instrumento crítico do arquitecto.
6.2.1.4. Syllabus:
Crosscutting themes for discussion: analogy, symmetry, eurythmy, harmony; theory and practice; mystical / symbolic;
classic / modern; classic / romantic; classical / baroque; Apollo / Dionysius; reason / feeling: natural / artificial; art /
nature; classical / classicism; artisanal / industrial; modern / modernism; functionalism / formalism; style / styles;
beautiful, sublime; art / science / technique. The structure of a critical speech on architecture and on its own projectual
practice.
ARCHITECTURAL AESTHETIC AND JUDGEMENT - theoretical approach to the problematic of architectural criticism.
There, it is fundamentally intended to assess the importance of critical activity, as well as its role in the construction
and understanding of the architectural object by the aesthetic reading of objects.
PROJECT AND CRITIQUE - approach to the problematic of criticism in which the main objective is to study the activity
and projectual production as critical tool of the architect.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Participação e assiduidade: 10%.
Trabalho de investigação individual, com entrega de documento escrito e apresentação oral: 40%.
Teste escrito: 50%.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Participation and attendance: 10%.
Individual research assignment, with delivery of written document and oral presentation: 40%.
Written test: 50%.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
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exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
CARCHIA, Gianni; D’ANGELO, Paolo (dir.). Dicionário de estética. [Edições 70] Ed.or.1994.
HUISMAN, Denis. A estética. [Edições 70] Ed.or.1967.
MONTANER, Josep Maria. Arquitectura e crítica. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.
MASIERO, Roberto. Estética de la arquitectura. [Antonio Machado] Ed.or.1999.
WINTERS, Edward. Aesthetics and architecture. London: Continum, 2007.

Anexo IX - Opt 1- Desenho Assistido por Computador/ Option I - Computer Aided Design 1
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opt 1- Desenho Assistido por Computador/ Option I - Computer Aided Design 1
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
José Miguel Paulo de Lima Ferreira
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Esta disciplina pretende desenvolver nos estudantes a compreensão dos conceitos teóricos fundamentais e dota-los
com as competências técnicas operativas essenciais para a produção e gestão da informação do desenho e de outras
representações gráficas associadas à comunicação do projecto de arquitectura.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
This course aims to develop in students an understanding of the fundamental theoretical concepts and gifting them
with technical skills essential for operating the production and management of the information of design and other
graphic representations associated with the communication of the architectural project.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
A disciplina abordará detalhadamente os conceitos teóricos fundamentais e as técnicas operativas associadas aos
seguintes temas:
- Conceitos dos sistemas de informação;
- Fundamentos do desenho bidimensional;
- Organização do desenho de arquitectura;
- Legendagem de desenho de arquitectura;
- Cotagem de desenho de arquitectura;
- Criação e formatação de documentos;
- Publicação de documentos.
6.2.1.4. Syllabus:
The discipline shall address in detail the fundamental theoretical concepts and the operational techniques associated
with the following themes:
- Concepts of information systems;
- Fundamentals of two-dimensional design;
- Architectural design organization;
- Architectural design subtitles;
- Architectural design dimensioning;
- Creating and formatting documents;
- Documents publication.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
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6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
AVALIAÇÃO CONTÍNUA:
- Assiduidade e participação nas aulas: comparência, pontualidade e intervenção na discussão dos conteúdos
expostos nas aulas.
- Trabalhos práticos ou de investigação: realização de trabalhos práticos ou trabalhos de investigação, desenvolvidos e
acompanhados ao longo do semestre, com sessões regulares de apresentação e discussão na aula.
- Teste(s) escrito(s): realização de teste(s) escrito(s) no decorrer das aulas do semestre.
PONDERAÇÃO DAS COMPONENTES DA AVALIAÇÃO CONTÍNUA:
- Assiduidade e participação nas aulas:........20%
- Trabalho práticos ou de investigação:.........30%
- Teste(s) escrito(s):......................................50%
REQUISITOS PARA APROVAÇÃO NA DISCIPLINA:
- Avaliação continua: classificação final ponderada igual ou superior a 10 valores;
- Prova escrita de exame final: classificação igual ou superior a 10 valores.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
CONTINUOUS ASSESSMENT:
• Attendance and class participation: presence, punctuality and intervention in the discussion of contents displayed in
class.
• Research or practical assignment: undergoing research or practical assignment, developed and monitored throughout
the semester, with regular presentation and discussion sessions in class.
• Writing test (s): completion of writing test (s) during the classes semester.
WEIGHING OF CONTINUOUS ASSESSMENT COMPONENTS:
• Attendance and class participation: 20%
• Research or practical assignment: 30%
• Writing Test (s): 50%
REQUIREMENTS FOR APPROVAL IN THE DISCIPLINE:
• Continuous assessment: final score weighed equal to or higher than 10 grades;
• Written final exam: score equal to or higher than 10 grades.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
AAVV, Desenho Técnico Moderno. Lisboa: FCA - Editora de Informática, LDA., 8ª edição, 2008.
GARCIA, José. AutoCad 2009 & AutoCad LT 2009 - Curso Completo. Lisboa: FCA - Editora de Informática, LDA., 1ª
edição, 2008.
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GARCIA, José. Autodesk Revit Building Curso Completo Lisboa: FCA - Editora de Informática, LDA., 2ª edição, 2008.
CONSIGLIERI, Victor. A Morfologia da Arquitectura. Volumes I e II. Lisboa: Editorial Estampa, Lda., 1ª edição, 1994.
MORAIS, Simões. Desenho Técnico Básico. Porto: Porto Editora, Lda., 22ª edição, 2005.

Anexo IX - Projecto II/ Project II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto II/ Project II
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luís Filipe Pires Conceição
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Capacidade de resolução de descontinuidades ou vazios urbanos através da projectação de pequenas estruturas
habitacionais complexas (colectivas).
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Ability to solve discontinuities and urban voids by projecting small (colective) complex housing structures.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Reflexão sobre a perspectiva urbana do conceito de lugar;
2. Análise do espaço urbano, à escala do bairro, e suas implicações na orientação das estratégias de intervenção;
3. Leitura do desenho, da forma e da imagem urbana à escala do bairro;
4. Introdução à problemática da composição urbana, o meio urbano como meio complexo;
5. Estudo do quarteirão enquanto “unidade de medida” urbana à escala do bairro;
6. Condicionantes das intervenções em espaços urbanos;
Desenvolver-se-ão três exercícios:
1. Desenho urbano de uma área expectante de cidade que saliente a correcta articulação entre os diferentes aspectos
da envolvente, em meio referenciado.
2. Desenho de estrutura habitacional colectiva, partindo de uma descontinuidade/ vazio urbano, que saliente a correcta
articulação entre o desenho urbano e o conceito de habitar, desde a escala urbana à escala doméstica.
3. Exercício rápido – desenho de um espaço urbano colectivo, partindo de informação descontextualizada.
6.2.1.4. Syllabus:
1. Reflection on the urban perspective the concept of place;
2. Analysis of urban space, the scale of the neighborhood, and its implications in guiding intervention strategies;
3. Reading the design, form and scale of the urban image of the neighborhood;
4. Introduction to the problem of urban, the urban environment as complex medium;
5. Study of the block as a "unit of measure" on the scale of urban neighborhoods;
6. Determinants of interventions in urban spaces;
Develop will be three years:
1. Urban design of a waiting area of the city outlining the correct linkages between the various aspects of the
environment amid referenced.
2. Drawing structure housing tenants, leaving a discontinuity / urban void, outlining the proper relationship between
urban design and the concept of living, ranging from urban to the domestic scale.
3. Quick exercise - drawing a collective urban space, from decontextualized information.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
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as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Participação e assiduidade – 10%
1º Exercício – 40%
2º Exercício – 40%
Exercício rápido (surpresa) – 10%
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Participation and attendance - 10%
1st Exercise - 40%
2nd Exrcise - 40%
Quick exercise (surprising) - 10%
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Le Corbusier. Manière de penser l'urbanisme. 1945
Kevin Lynch. The Image of the City. 1960
Aldo Rossi. L'architettura della Città. 1966
Rem Koolhaas. Delirious New York. 1978
Rem Koolhaas; Bruce Mau. S.M.L.XL. 1995
Alberto Campo Baeza. La Idea Construída. 1996
A.A.V.V. Arquitectura Ibérica. nº10 “Habitar”
A.A.V.V. Jornal Arquitectos, nº 224 “Morada”

Anexo IX - Urbanística II/ Urbanistic II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Urbanística II/ Urbanistic II
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
João Manuel Rodrigues de Brito Guterres
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Criar a tomada de consciência do aluno em relação à fenomenologia urbana. Permitir que o aluno desenvolva uma
razoável capacidade crítica sobre o facto urbano. Fornecer uma informação clara e abrangente sobre os valores em
presença na cidade. Suscitar o debate polémico nas várias atitudes tidas perante o sítio, entendido como estrutura
suportada pelo território das ideias e das expectativas que uma determinada sociedade deposita no futuro.
Dotar o aluno de um instrumento metodológico na abordagem operativa da arquitectura, dando-lhe a noção sistémica
de contexto.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Raising students awareness to urban phenomenology. Allowing the student to develop a reasonable critical thinking
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about the urban fact. Providing a clear and comprehensive information about the values involved in the city. Raising
contentious debate in the various attitudes taken towards the location, understood as a structure supported by the
territory of ideas and expectations that a particular society deposits in the future.
Providing students with a methodological tool in addressing operational architecture, giving it the systemic notion of
context.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Análise da actual realidade urbana.
A relação Cidade/Território.
A cidade como sistema; Teoria dos sistemas urbanos.
Desenvolvimento urbano sustentável e seus indicadores.
Cidade; Morfologia; Ambiente Urbano; Qualificação social do espaço urbano.
Contradições no planeamento contemporâneo das cidade.
Revitalização dos centros e Requalificação/Regeneração urbana.
Da evolução da cidade contemporânea e da diacronia dos modelos urbanísticos.
Conceito de Modernidade e de competência urbanística.
Hierarquias viárias, transportes e mobilidade.
Parâmetros para o traçado de vias rodoviárias e pedonais.
Mobilidade sustentável.
Cidade compacta, cidade difusa, cidade fortaleza.
As escalas do planeamento urbano.
Planear e ordenar a cidade.
Conhecimento dos diferentes instrumentos de intervenção.
Do planeamento estratégico ao desenho urbano.
As diferentes escalas de intervenção.
O projecto de desenho urbano.
Instrumentos, metodologias e modelos.
6.2.1.4. Syllabus:
Analysis of current urban reality.
The relationship Town / Territory.
The city as a system; Theory of urban systems.
Sustainable urban development and its indicators.
City; Morphology; Urban Environment; Social qualification of the urban space.
Contradictions in contemporary city planning.
Centers revitalization and urban rehabilitation / regeneration.
On the evolution of the contemporary city and the diachrony of urban models.
Concept of urban modernity and competence.
Road hierarchies, transportation and mobility.
Parameters for tracing roads and footpaths.
Sustainable mobility.
Compact city, diffused city, fortress city.
The scales of urban planning.
Planning and ordering the city.
Knowledge of the different instruments of intervention.
From strategic planning to urban design.
The different scales of intervention.
The urban design project.
Tools, methodologies and models.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
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6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os alunos farão um trabalho no âmbito da Organização Territorial, da parte da cidade que incorpora o trabalho no
âmbito da disciplina de projecto.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Students shall perform an assignment under the scope of Territorial Organization, from the part of the city that
incorporates the work within the scope of the discipline of project.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Guterres, J. Cidade bem ordenada e Modernidade. UTL. Lisboa. 2003.
Lobo, M. C.; Pardal, S.; et alli. Normas Urbanísticas. Vol. I, II, III. DGOT/UTL. Lisboa.
Mancuso, F. Las experiencias del zoning. Ed. Gustavo Gili. Barcelona. 1980.
Mangin, D.; Panerai, P. Project Urban. Ed. Parenthèses. Marseille. 1999.
Rossi, A. A arquitectura da cidade. Ed. Cosmos. Lisboa. 2001.
Secchi, B. Prima Lezione di Urbanistica. Laterza. Bari. 2000.
Carta de Atenas.
Nova Carta de Atenas.
Charter of the New Urbanism (www.cnu.org/charter).
Instrumentos de Planeamento: Legislação aplicável

Anexo IX - Direito/ Law
6.2.1.1. Unidade curricular:
Direito/ Law
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Ana Luísa Balmori Padesca
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Dar aos alunos conhecimentos sobre: os principais diplomas em matéria de Urbanismo, as particularidades da marcha
do procedimento administrativo, os orgãos administrativos com competências urbanísticas.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Proving students knowledge about: the main legislation related to Town planning, the specificities of the administrative
proceeding, the administrative bodies with urban competence.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO
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- Noções básicas
- A administração pública
O URBANISMO
- Preliminares
- O Direito do Urbanismo
- Orgãos administrativos com competências urbanísticas
- Intervenções urbanísticas
- Urbanismo e Direito de Propriedade
- Política de solos e expropriações:
- Planos urbanísticos:
- Operações urbanísticas:
- Loteamentos urbanos
- Licenciamento de obras particulares
- Infracções urbanísticas
6.2.1.4. Syllabus:
INTRODUCTION TO THE STUDY OF LAW
- Basics
- Public administration
URBANISM
- Preliminary
- Urbanism Law
- Administrative bodies with urban competence
- Urbanistic Interventions
- Urbanism and Property Rights
- Soil Policies and expropriations:
- Urbanistic Plans:
- Urbanistic operations:
- Urban Allotments
- Licensing private construction
- Urbanistic Offences
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
AVALIAÇÃO CONTÍNUA:
- Assiduidade e participação nas aulas através de intervenção na discussão dos conteúdos expostos.
- Teste escrito no decorrer das aulas do semestre.
PONDERAÇÃO DAS COMPONENTES DA AVALIAÇÃO CONTÍNUA:
- Assiduidade e participação nas aulas:........20%
- Teste(s) escrito(s):......................................80%
REQUISITOS PARA APROVAÇÃO NA DISCIPLINA:
- Avaliação continua: classificação final ponderada igual ou superior a 10 valores;
- Prova escrita de exame final: classificação igual ou superior a 10 valores.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
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CONTINUOUS ASSESSMENT:
• Attendance and class participation: presence, punctuality and intervention in the discussion of contents displayed in
class.
• Writing test: completion of writing test during the classes semester.
WEIGHING OF CONTINUOUS ASSESSMENT COMPONENTS:
• Attendance and class participation: 20%
• Writing Test (s): 80%
REQUIREMENTS FOR APPROVAL IN THE DISCIPLINE:
• Continuous assessment: final score weighed equal to or higher than 10 grades;
• Written final exam: score equal to or higher than 10 grades.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
SOUSA, Marcello Rebelo de e GALVÃO, Sofia. Introdução ao Estudo do Direito
AMARAL, Diogo Freitas do. Direito do Urbanismo (Sumários)
CORREIA, Fernando Alves. As grandes linhas da recente reforma do Direito do Urbanismo Português
CORREIA, Fernando Alves. O plano urbanístico e o princípio da igualdade
CORREIA, Fernando Alves. As garantias do particular na expropiração por utilidade pública
AMARAL, Diogo Freitas do (Coord.). Direito do Urbanismo, ed. INA - Instituto Nacional de Administração
ALMEIDA, António Duarte de, MONTEIRO, Claúdio e outros. As grandes linhas da recente reforma do Direito do
Urbanismo Português - Legislação Fundamental de Direito do Urbanismo - anotada e comentada, ed. Lex.
SOLER-COUTEAUX, Pierre. Droit de l’Urbanisme, ed. Dalloz
FERNANDEZ, Antonio Carceller. Institutiones de Derecho Urbanístico, ed Editorial Montecorvo, S.A.
SAINT-ALARY, Roger e SAINT-ALARY, Corinne. Houin Droit de la constrution, ed. Mémentos Dalloz

Anexo IX - História da Arquitectura Portuguesa II/ History of Portuguese Architecture II
6.2.1.1. Unidade curricular:
História da Arquitectura Portuguesa II/ History of Portuguese Architecture II
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Clara Germana Ramalho Moutinho Gonçalves
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A cidade portuguesa actual: modos de transformação ao longo do século XX. Ideologias nacionalistas na arquitectura
portuguesa. Os fenómenos de autor na arquitectura portuguesa contemporânea.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The current Portuguese city: transformation modes throughout the twentieth century. Nationalist ideologies in
Portuguese architecture. Author phenomena in Portuguese contemporary architecture.
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6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Eclectismo e revivalismo na arquitectura do início de século.
A “casa portuguesa”.
A arquitectura do Estado Novo.
A afirmação da arquitectura moderna.
A revisão do “estilo internacional”
A arquitectura portuguesa dos anos 80 e 90.
Os fenómenos de autor na arquitectura portuguesa contemporânea.
As intervenções no património arquitectónico: da década de 30 à actualidade.
6.2.1.4. Syllabus:
Eclectic and revivalist architecture in the beginning of the century.
The "Portuguese house."
Estado Novo architecture.
The affirmation of modern architecture.
The review of "international style"
Portuguese architecture of the 80s and 90s.
Author phenomena in Portuguese contemporary architecture.
The interventions in architectural heritage: from the 30s to nowadays.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Participação nas aulas - 10%.
Trabalho teórico - 40%.
Prova escrita - 50%.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Class participation - 10%.
Theoretical assigment - 40%.
Written test - 50%.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
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6.2.1.8. Bibliografia principal:
AA.VV. Arquitectura Moderna Portuguesa 1920-1970. Lisboa: IPPAR, 2004.
BEKER, A.; TOSTÕES, A.; WANG, Wilfried. Portugal: Arquitectura do Século XX. Lisboa-Frankfurt: DAM, PortugalFrankfurt 97, 1997
FERNANDES, J. M. Português Suave - Arquitecturas do Estado Novo, Português Suave. Lisboa: IPPAR, 2003
FERNANDES, J. M. Arquitectura Modernista em Portugal 1890-1940. Lisboa: Gradiva, 1993
FERNANDEZ, S. Percurso: Arquitectura Portuguesa 1930- 1974. Porto: FAUP, 1988
FRANÇA, J. A Arte em Portugal no Século XX. Lisboa: ed. Bertrand, 1974.
FRANÇA, J. O Modernismo na Arte Portuguesa. Lisboa: ed. ICP, 1979.
PORTAS, N. A Cidade como Arquitectura. Lisboa: Livros Horizonte, 1969.
PORTAS, N.; MENDES M. Arquitectura Portuguesa Contemporânea: Anos 60 / 80. Porto: F.Serralves, 1991.
ROSETA, Helena (coord.). IAPXX - Inquérito à Arquitectura do Século XX em Portugal. Lisboa: OA, 2003.
TOSTÕES, Ana. Os verdes anos na arquitectura portuguesa dos anos cinquenta. Porto: ed. FAUP, 1997.

Anexo IX - Edificações II/ Buildings II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Edificações II/ Buildings II
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Licínio Cantarino de Carvalho
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Caracterizar e avaliar em fase de projecto o desempenho de diferentes soluções dos pontos de vista da insolação e da
iluminação natural e conceber soluções. Interpretar as disposições sobre o assunto do RGEU e respectivo projecto de
revisão.
Compreender o desempenho acústico dos edifícios e saber como intervir. Interpretar os correspondentes requisitos
regulamentares e conceber soluções.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Characterizing and assessing at design stage the performance of different solutions, from the insolation and natural
light points of view, and devising solutions. Interpreting RGEU’s provisions on the subject and its revision project.
Understanding the acoustic performance of buildings and knowing how to intervene. Interpreting the correspondant
regulatory requirements and devise solutions.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Geometria da Insolação: Cartas solares e suas aplicações. Efeitos da orientação e das obstruções. Efeito de palas.
Disposições do RGEU e do projecto de revisão respectivo. Estudo de casos.
Iluminação Natural: Fontes de luz natural. Factor de luz do dia. Disposições do RGEU. Estudo de casos.
Acústica: Conceitos básicos. Reverberação sonora. Isolamento sonoro. Regulamentação. Estudo de soluções.
6.2.1.4. Syllabus:
Insolation Geometry: Solar charts and its applications. Effects of orientation and obstructions. Flap effect. RGEU
Provisions and the respective revision project. Case studies.
Natural Lighting: natural light sources. Daylight factor. RGEU Provisions. Case studies.
Acoustics: Fundamentals. Sound reverberation. Sound insulation. Regulation. Study of solutions.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
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as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação será feita continuamente ao longo do semestre com base nas componentes e pesos relativos seguintes:
assiduidade (10%), trabalho (10%); participação (30%); frequência final (50%). O trabalho corresponde a um documento
com os exercícios feitos nas aulas. A participação corresponde a apresentações orais sobre os temas da disciplina. Os
alunos com classificação igual ou superior a 10 valores dispensam de exame. O exame é uma prova escrita, na qual
serão aprovados os alunos com nota não inferior a 10 valores.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Assessment shall be continuously performed throughout the semester based on the following components and relative
weights: attendance (10%), assigment (10%), class participation (30%), final test (50%). Assigment represents a
document with exercises done in class. Students scoring equal to or higher than 10grades are exempt from exam. The
exam is a written test in which students shall only be approved with no less than 10 grades.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching methodology defined in terms of overall scope and its implementation, aims to achieve the objectives set,
as there is organic connection between them. It is assumed so that the learning process outlined, focusing on
developing the competencies of the student within the research and experimentation will lead to proper understanding
of their programatic objectives. The various research and practical exercises provided, and the thematic range of these,
enabling us to ascertain, objectively, the consistency between course content and objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
SILVA, A.C.; MALATO, J. J. – Geometria da insolação dos edifícios. Lisboa, LNEC, 1969.
HOPKINSON, et al – Iluminação natural. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1975.
CARVALHO, L. C. – Curso sobre insolação e iluminação natural dos edifícios. Faro, EST, 1996.
CARVALHO, L. C.; et al – Curso básico de acústica para engenheiros civis. Faro, EST, 2003.

Anexo IX - Opt 2 - Reabilitação de Edifícios e Sítios/Opt 2 - Rehabilitation of Buildings and Locations
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opt 2 - Reabilitação de Edifícios e Sítios/Opt 2 - Rehabilitation of Buildings and Locations
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Ana Catarina Graça de Almeida Marado
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Permitir que os estudantes obtenham as competências básicas e conhecimentos necessários, no domínio da
reabilitação, designadamente ao nível das intervenções a realizar nas edificações (quer recentes, quer antigas), e em
sítios;
Proporcionar um conhecimento mais aprofundado, neste domínio, aos alunos que permita concentrarem-se nos
aspectos que mais interesse lhes despertem;
Dotar os estudantes de uma base de conhecimentos necessária para que no futuro profissional possam contactar de
forma informada na prática com a reabilitação de edifícios ou sítios.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Allowing students to obtain basic skills and knowledge needed in the field of rehabilitation, particularly in terms of
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interventions in the buildings (either recent or old), and locations;
Providing a deeper knowledge in this field, allowing students to concentrate on the aspects that most interest them;
Gifting students with a knowledge base necessary so that in their future professional they might contact in an informed
way, practically, with buildings or sites rehabilitation.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Esta disciplina desenvolve-se segundo os seguintes módulos:
- M1 - O que significa reabilitar?
- M2 - Quem é que se encontra envolvido nas intervenções de reabilitação?
- M3 - Porque são necessárias intervenções de reabilitação?
- M4 - Qual é a diferença entre reabilitação e as outras tipologias de intervenção?
- M5 - Como reabilitar? - O passado.
- M6 - Como reabilitar? - O presente.
- M7 - Lançamento do Exercício Prático, com o objectivo de analisar obras e identificar as boas práticas de reabilitação
em edifícios e sítios.
6.2.1.4. Syllabus:
This course develops according to the following modules:
- M1 - What does it mean to rehabilitate?
- M2 - Who is involved in rehabilitation interventions?
- M3 – Why are rehabilitation interventions needed?
- M4 – What is the difference between rehabilitation and other intervention typologies?
- M5 - How to rehabilitate? - The past.
- M6 - How to rehabilitate? – The present.
- M7 – Levying the Practical Exercise, with the aim of analyzing works and identifying good rehabilitation practices in
buildings and sites.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Será realizado um trabalho de grupo no contexto do Módulo 7(40% da avaliação final) e uma frequência (60% da
avaliação final)
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
A work in group shall be performed within the context of Module 7 (40% of the final score) and test (60% of the final
score).
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
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given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
BRANDI, C. Teoria del Restauro. Turim ; Piccola Biblioteca Einaudi, 1963 (2ª ed., 1977)
CHOAY, Françoise. L'allégorie du Patrimoine. Paris, Seuil, 1992.
LOPES, Flávio; CORREIA Miguel Brito. Património arquitectónico e arquelógico – Cartas, Recomendações e
convenções internacionais.Livros Horizonte, 2004.
GURRIERI, Francesco. Teoria e Cultura del Restauro dei Monumenti e dei Centri Antichi. Florença, CLUSF, 1977.
JOKILEHTTO, J, Authenticity, a General Framework for the Concept, em Nara Conference on Authenticity, Japan 1994,
UNESCO/ICCROM/ICOMOS. Trondheim;Tapir Publihers, 1994.
PEREIRA RODERS, Ana. RE-ARCHITECTURE: Lifespan rehabilitation of built heritage, v. 2, Eindhoven, Technische
Universiteit Eindhoven, 2006
RUSKIN, John. Seven (The) Lamps of Architecture. 1940, Londres
VIOLLET-LE-DUC, Eugène. L'Architettura Ragionata. Milão, Jaka Book, 1982.

Anexo IX - Optativa II - Projecto Assistido por Computador/ Option II - Computer Aided Design
6.2.1.1. Unidade curricular:
Optativa II - Projecto Assistido por Computador/ Option II - Computer Aided Design
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
José Miguel Paulo de Lima Ferreira
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Esta disciplina pretende desenvolver nos estudantes a compreensão dos conceitos teóricos fundamentais e dota-los
com as competências técnicas operativas essenciais para a produção e gestão da informação do projecto de
arquitectura e da sua coordenação com os projectos das diversas especialidades.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
This course aims to develop in students an understanding of the fundamental theoretical concepts and gifting them
with technical skills essential to the operational information management and production of architectural project and its
coordination with the projects of various specialties.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
A disciplina abordará detalhadamente os conceitos teóricos fundamentais e as técnicas operativas associadas aos
seguintes temas:
- Coordenação dos projecto das diversas especialidades
- Sistemas de coordenadas geo-referênciados
- Referências externas dos projectos das especialidades
- Coordenação e revisão dos projectos
- Articulação de trabalho em equipa
- Transmissão e envio de informação
6.2.1.4. Syllabus:
The discipline shall address in detail the fundamental theoretical concepts and the operational techniques associated
with the following themes:
- Coordinating the design of various specialties
- Geo-referenced coordinate systems
- External references of specialties projects
- Coordination and review of projects
- Teamwork Coordination
- Transmitting and dispatching information
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6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
AVALIAÇÃO CONTÍNUA:
- Assiduidade e participação nas aulas: comparência, pontualidade e intervenção na discussão dos conteúdos
expostos nas aulas.
- Trabalhos práticos ou de investigação: realização de trabalhos práticos ou trabalhos de investigação, desenvolvidos e
acompanhados ao longo do semestre, com sessões regulares de apresentação e discussão na aula.
- Teste(s) escrito(s): realização de teste(s) escrito(s) no decorrer das aulas do semestre.
PONDERAÇÃO DAS COMPONENTES DA AVALIAÇÃO CONTÍNUA:
- Assiduidade e participação nas aulas:.............20%
- Trabalho práticos ou de investigação:..............30%
- Teste(s) escrito(s):................................................50%
REQUISITOS PARA APROVAÇÃO NA DISCIPLINA:
- Avaliação continua: classificação final ponderada igual ou superior a 10 valores;
- Prova escrita de exame final: classificação igual ou superior a 10 valores.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
CONTINUOUS ASSESSMENT:
• Attendance and class participation: presence, punctuality and intervention in the discussion of contents displayed in
class.
• Research or practical assignment: undergoing research or practical assignment, developed and monitored throughout
the semester, with regular presentation and discussion sessions in class.
• Writing test (s): completion of writing test (s) during the classes semester.
WEIGHING OF CONTINUOUS ASSESSMENT COMPONENTS:
• Attendance and class participation: 20%
• Research or practical assignment: 30%
• Writing Test (s): 50%
REQUIREMENTS FOR APPROVAL IN THE DISCIPLINE:
• Continuous assessment: final score weighed equal to or higher than 10 grades;
• Written final exam: score equal to or higher than 10 grades.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
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understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
AAVV, Desenho Técnico Moderno. Lisboa: FCA - Editora de Informática, LDA., 8ª edição, 2008.
GARCIA, José. AutoCad 2009 & AutoCad LT 2009 - Curso Completo. Lisboa:
FCA - Editora de Informática, LDA., 1ª edição, 2008.
GARCIA, José. Autodesk Revit Building Curso Completo. Lisboa: FCA - Editora de Informática, LDA., 2ª edição, 2008.
SANTOS, João, BARATA, João. Autodesk VIZ Curso Completo. Lisboa: FCA - Editora de Informática, LDA., 1ª edição,
2007.

Anexo IX - Projecto III - Tese ou Estágio/ Project III - Thesis or Internship
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto III - Tese ou Estágio/ Project III - Thesis or Internship
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Miguel João M. A. Santiago Fernandes
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Capacidade de definir, organizar e desenvolver em projecto a formalização de um equipamento urbano com um
programa temático singular e complexo, inserido num contexto físico e cultural existente. Consolidação das
metodologias e critérios processuais da prática profissional.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Ability to define, organize and develop into project the formalization of an urban equipment with a unique and complex
thematic program, inserted in the existing cultural and physical context. Consolidation of methodologies and
procedural criteria of professional practice.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Interpretar e gerir o programa funcional de um edifício de maior complexidade através da consolidação do projecto
como exercício de interdisciplinaridade e de síntese.
2. Intervir num contexto físico e cultural existente, através da leitura correcta dos sinais/componentes que o
caracterizam.
3. Consolidar a pesquisa funcional articulada com a investigação teórica, num processo sistémico de reflexão, de
síntese e de resolução formal de um edifício.
4. Desenvolver a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos através da fundamentação de um conhecimento
operativo e evolutivo, quer.em termos individuais quer em equipa.
5. Integrar os conhecimentos sectoriais no projecto em termos culturais e tecnológicos.
6. Conjugar a estruturação da proposta arquitectónica com os conceitos de construção da forma.
7. Valorizar a metodologia arquitectónica e o desenvolvimento da capacidade de autonomia crítica sobre o projecto e
na sua relação com o meio urbano.
6.2.1.4. Syllabus:
1. Interpreting and managing the functional program of a building of greater complexity by consolidating the project as
an exercise in interdisciplinary and synthesis.
2. Intervening in an existing cultural and physical context, through the correct reading of the signs / components that
characterize it.
3. Consolidating functional research combined with theoretical research in a systemic process of reflection, synthesis
and formal resolution of a building.
4. Developing the applicability of acquired knowledge through the foundation of an operational and evolving knowledge,
both in individual terms and in a team.
5. Integrating sectorial knowledge in the project in cultural and technological terms.
6. Combining the structure of the architectural proposal with the concepts of form construction.
7. Enhancing the architectural methodology and capacity development of critical autonomy over both the project and in
its relationship with the urban environment.
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6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A evolução do trabalho ao longo do semestre é acompanhada por tempos de informação e orientação, teórica e prática,
no sentido de obter uma proposta global, coerente e rigorosa ao programa específico do tema, articulando diversas
fases de exercícios e estabelecendo o confronto de diferentes escalas e problemas de projecto:
Fase 1 - Levantamento.
Fase 2 - Programa Base.
Fase 3 - Estudo Prévio.
Trabalho Teórico (intercalar).
Trabalho Prático (intercalar).
Semestre:
Fase 1 - 10%
Fase 2 - 20%
Fase 3 - 40%
Trabalho teórico - 15%
Trabalho prático - 15%
Fase:
Conteúdo do trabalho/apresentação - 80%
Assiduidade/participação/prazo entrega - 20%
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Work progress throughout the semester is accompanied by times of information and theoretical and practical guidance,
in order to obtain a comprehensive, coherent and rigorous proposal to the specific program of the theme, linking the
several phases of exercises and confronting different scales and project problems:
Phase 1 - Survey.
Phase 2 - Program Base.
Phase 3 - Preliminary Study.
Theoretical work (interim).
Practical Work (interim).
Semester:
Phase 1 - 10%
Phase 2 - 20%
Phase 3 - 40%
Theoretical - 15%
Practical work - 15%
Phase:
Contents of the assignment / presentation - 80%
Attendance / participation / delivery deadline - 20%
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
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6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research assignments and practical
exercises, as well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and
objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Bacon, Edmund – Design of Cities. Thames & Hudson
Botta, Mário – A Ética do Construir. Lisboa; Edições 70, 1998
Galernter, Mark – Sources of Architectural Form: a critical history of western design theory. Manchester; MIT Press,
2000
Ghirardo, Diane – Arquitectura Contemporânea, uma história concisa. S. Paulo; Ed. Martins Fontes, 2002
Gregotti, Vitorio – Território da Arquitectura. S. Paulo; Editorial Perspectiva, 2001
Jacobs, Jane – Morte e Vida de Grandes Cidades. S. Paulo; Ed. Martins Fontes, 2003
Lynch, Kevin – A Imagem da Cidade. Lisboa; Edições 70, 1982
Rykwert, Joseph – A Sedução do Lugar; a história e o futuro da cidade. S. Paulo; Ed. Martins Fontes, 2004
Venturi, Robert – Complexidade e Contradição em Arquitectura. S. Paulo; Ed. Martins Fontes, 1995

Anexo IX - Urbanística III/ Urban III
6.2.1.1. Unidade curricular:
Urbanística III/ Urban III
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
João Manuel Rodrigues de Brito Guterres
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Noção de cidade como organismo/pegada ecológica das cidades. Padrões de referência do desenvolvimento urbano
sustentável. Conhecimento dos diferentes conceitos e padrões de morfologia urbana. Capacidade de desenvolvimento
de instrumentos e modelos de Desenho Urbano para o desenvolvimento sustentável. Noção sistémica de contexto,
como instrumento metodológico da arquitectura. Componentes e princípios da estética urbana. Ferramentas básicas
para o exercício do Planeamento Urbano e da Gestão Urbanística.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Notion of city as body / ecological footprint of cities. Benchmarks for sustainable urban development. Knowledge of the
different concepts and patterns of urban morphology. Ability to develop tools and models of Urban Design for
sustainable development. Systemic notion of context, as a methodological tool of architecture. Components and
principles of urban aesthetics. Basic tools to undergo Urban Planning and Urbanistic Management.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Evolução e transformação urbana.
Enquadramento histórico e urbanístico de uma área de intervenção.
Da caracterização de uma área urbana ao diagnóstico.
Critérios para a caracterização do espaço público.
Redes ou sistemas urbanos.
Estrutura socio-económica.
Elaboração do diagnóstico.
Análise das plantas de caracterização do edificado e do espaço público.
Identificação de problemas e potencialidades.
Do diagnóstico à formalização da proposta urbana.
A definição das linhas estratégicas para a intervenção.
A intervenção no espaço público, no espaço edificado existente e no espaço edificado proposto.
O planeamento urbano.
A escala do Plano de Pormenor.
Planos e condicionantes.
A Gestão Urbanística.
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A aplicação prática dos instrumentos de gestão territorial.
Plano de Pormenor versus Loteamento.
Os regulamentos municipais.
O licenciamento de obras particulares.
6.2.1.4. Syllabus:
Evolution and urban transformation.
Historical and urbanistic framework of an area of intervention.
From characterization of an urban area to diagnosis.
Criteria for public space characterization.
Networks or urban systems.
Socio-economic structure.
Diagnosis preparation.
Analysis buildings characterization plans and public spaces.
Identification of problems and potentials.
From diagnosis to urban formal proposal.
The definition of strategic guidelines for intervention.
Intervention in public space in the existing building space and in the proposed building space.
Urban planning.
The scale of the Detail Plan.
Plans and constraints.
The Urban Management.
The practical application of territorial management tools.
Detail Plan versus Plots.
Municipal regulations.
Private construction licensing.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
AVALIAÇÃO CONTÍNUA
Assiduidade, interesse demonstrado e qualidade da participação: 10%
TRABALHO PRÁTICO DE GRUPO
Entrega final de peças escritas e desenhadas e apresentação oral: 40%
TRABALHO PRÁTICO INDIVIDUAL
Entrega final de peças escritas e desenhadas e apresentação oral: 50%
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
CONTINUOUS EVALUATION
Attendance, interest demonstrated and quality of participation: 10%

157 of 191

PRACTICAL WORK IN GROUP
Final delivery of papers and drawings and oral presentation: 40%
INDIVIDUAL PRACTICAL WORK
Final delivery of papers and drawings and oral presentation: 50%

14-02-2011 07:30

CEF/0910/25901 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estudo...

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=5a2c0c...

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research works and practical exercises, as
well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and objectives.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
CORREIA, P.V.D. Políticas de Solos no Planeamento Municipal. Lisboa: F.C.G., 1993.
COSTA LOBO, M. et al. Normas urbanísticas. Desenho urbano, perímetros urbanos e apreciação de planos. Vol. II.
Lisboa: DGOTDU, 1998.
COSTA LOBO, M. et al. Normas urbanísticas. Elementos de direito urbanístico, loteamentos urbanos, ordenamento
agro-florestal. Vol. III. Lisboa: DGOTDU-UTL, 1993.
PORTAS, Nuno et al. Políticas urbanas. Tendências, estratégias e oportunidades. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 2003.

Anexo IX - Organização e Gestão de Projecto e Obra/Organization and Project and Work Management
6.2.1.1. Unidade curricular:
Organização e Gestão de Projecto e Obra/Organization and Project and Work Management
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Estevão António Arsénio Duarte
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
É objectivo deste curso transmitir aos alunos uma preparação que lhes permita obter a sensibilidade, conhecimentos e
metodologias conceptuais e processuais necessárias ao seu desempenho na prática de coordenador de projecto e em
obra.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The aim of this course is to convey students a preparation that allows them to obtain the sensitivity, knowledge and
conceptual and procedural methodologies required for their performance in the practice of project and work
coordinator.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
PROJECTO:
- Tipificação, deficiências e constituição.
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ESTALEIROS E PLANEAMENTO DE OBRAS:
- Constituição e dimensionamento de um estaleiro.
- Rendimentos.
- Controlo de custos de empreitadas.
- Enquadramento legal.
- Tipos de concursos e empreitadas.
- Erros e omissões, trabalhos a mais, alterações de projecto.
- Facturação; Revisão de preços.
PRAZOS:
- Controlo de prazos.
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- Enquadramento legal.
- Prorrogações legais e graciosas de prazos - consequências.
PLANEAMENTO DE RECURSOS:
- Cálculo de cargas.
- Cargas de mão-de-obra.
- Cargas de materiais ou equipamentos.
- Cargas financeiras (cronograma/plano de pagamentos).
- Formação de equipas.
- Controlo de Qualidade e Segurança.
6.2.1.4. Syllabus:
PROJECT:
- Typification, deficiencies and constitution.
YARDS AND WORKS PLANNING :
- Creation and design of a yard.
- Income.
- Contracts cost control.
- Legal framework.
- Types of tenders and contracts.
- Errors and omissions, extra work, project alterations.
- Turnover; Revision of prices.
DEADLINES:
- Deadlines monitoring .
- Legal framework.
- Legal and graceful extensions of deadlines - consequences.
PLANNING RESOURCES:
- Loads calculation.
- Manpower loads.
- Loads of materials or equipment.
- Financial loads (cronogram / payment plan).
- Team formation.
- Quality Control and Safety.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Componente Prática 50% Componente Teórica 50%. A avaliação prática será processada através da apresentação e
discussão de um exercício a desenvolver individualmente pelos alunos no decorrer das aulas práticas. A avaliação
teórica será processada através de teste individual e sem consulta.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Practical Component 50% . Theoreetical component 50%. Practical assessment shall be processed through the
presentation and discussion of an exercise to be developed individually by the students during practical classes.
Theoretical assessment shall be handled by individual test and without consultation.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
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A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research works and practical exercises, as
well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Documentação coligida pelos docentes, sob a forma de sebenta.
Publicações temáticas do L.N.E.C.
JOSÉ LUIS ORDÓÑEZ – Planificação de Obras – Plátano – Edições Técnicas

Anexo IX - Edificações III/ Buildings III
6.2.1.1. Unidade curricular:
Edificações III/ Buildings III
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Licínio Cantarino de Carvalho
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Capacidade para compreender e definir soluções para melhorar o comportamento térmico dos edifícios existentes.
Capacidade para integrar técnicas passivas de controle térmico nos projectos de novos edifícios.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Ability to understand and define solutions to improve the thermal performance of existing buildings. Ability to integrate
thermal control passive techniques in projects of new buildings.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Técnicas solares passivas e activas
- O clima
- Os fenómenos físicos
- As técnicas
- Exemplos de projectos
6.2.1.4. Syllabus:
Passive and active solar techniques
- The climate
- The physical phenomena
- The techniques
- Examples of projects
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
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In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação será feita continuamente ao longo do semestre com base nas componentes e pesos relativos seguintes:
assiduidade (10%), trabalho (10%); participação (30%); frequência final (50%). O trabalho corresponde a um documento
com os exercícios feitos nas aulas. A participação corresponde a apresentações orais sobre os temas da disciplina. Os
alunos com classificação igual ou superior a 10 valores dispensam de exame. O exame é uma prova escrita, na qual
serão aprovados os alunos com nota não inferior a 10 valores.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Assessment shall be continuously performed throughout the semester based on the following components and relative
weights: attendance (10%), assignment (10%), class participation (30%), final test (50%). The assignment represents a
document with exercises done in class. Students scoring equal to or higher than 10grades are exempt from exam. The
exam is a written test in which students shall only be approved with no less than 10 grades.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research works and practical exercises, as
well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
CARTER, C.; VILLIERS, J. – Principles of Passive Solar Building Design. Nova Iorque, Pergamon Press, 1987.
SANTAMOURIS, M. (Editor) – Solar thermal Technologies for buildings. The state of the art. Londres, James & James
(Science Publishers) Ltd., 2003.
MOITA, F. – Energia Solar Passiva 1 e 2. Lisboa, Direcção –Geral de Energia, 1985
OLGYAY, V. – Arquitectura Clima. Manual de diseno bioclimático para arquitectos y urbanistas. Barcelona, editorial
Gustavo Gili, SA, 2002 (2ª ed.)
GONÇALVES, H.; e tal – Edifícios Solares Passivos em Portugal. Lisboa, INETI, 1997.

Anexo IX - Métodos de Investigação/ Research Methods
6.2.1.1. Unidade curricular:
Métodos de Investigação/ Research Methods
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
João Manuel Rodrigues de Brito Guterres
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Pretende-se conferir uma sólida formação epistemológica, um adequado conhecimento das metodologias atinentes
aos vários tipos de investigação bem como capacidades para proceder à análise e discussão de resultados das
pesquisas.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
It is intended to give students a solid epistemological training, an adequate knowledge of the methodologies related to
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various types of research, as well as capacities to undertake analysis and discussion of research results.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Evolução do método de pensar. Dedução em Aristóteles. Indução em Bacon.
Filosofia da Ciência. Bacon, Hume, Stuart Mill e o desenvolvimento da filosofia das ciências.
Da evolução do mundo das ciências. O problema de Hume em Popper e o refutacionismo. Kuhn, as comunidades
científicas e as revoluções científicas.
Da lógica do método científico. Causas, efeitos e propensões. Verdade, verosimilhança e emergência. Incerteza e risco.
Processo de Investigação. Questão de Partida, Exploração do tema; Problemática. Introdução à construção do modelo
de análise.
Da construção do modelo de análise, da observação, das informações.
Dos conceitos. Das hipóteses e modelo de observação. Da observação: problemática da amostragem.
Tipologia de Projectos de Investigação. Representação Gráfica Estatística.
Investigação Experimental/laboratorial, quase experimental e pós facto.
Estatística: medidas de localização central e não central; medidas de dispersão, medidas de concentração.
6.2.1.4. Syllabus:
Evolution of the method of thinking. Deduction in Aristotles. Induction in Bacon.
Philosophy of Science. Bacon, Hume, Stuart Mill and the development of sciences philosophy.
Evolution of the science world. The problem of Hume in Popper and refutationism. Kuhn, scientific communities and
scientific revolutions.
On the logic of the scientific method. Causes, effects and propensities. Truth, probability and emergency. Uncertainty
and risk.
Research process. Departure issue, theme exploration; Problematic. Introduction to building the analysis model.
On building the model of analysis, on observation, on informations.
On concepts. On assumptions and observation model. On observation: sampling problematic.
Typology of Research Projects. Statistical Graphical Representation.
Experimental / laboratory, quasi-experimental and post facto research.
Statistics: measures of central and non central location, dispersion measures, concentration measures.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação contínua (assiduidade e participação nas aulas), com discussão de caderno crítico (15%), desenvolvimento
de um exercício prático (35%) e testes de frequência (50%), no domínio de uma ou mais provas escritas incidindo sobre
a matéria do programa. Para além de outros elementos a acordar com os alunos.
Será condição mínima para que os estudantes obtenham uma avaliação final positiva que tenham cumprido, de forma
globalmente satisfatória, o conjunto do programa de exercício prático e que tenham nota superior a dez valores no
exame final.
A nota final será calculada de acordo com ponderação: a definir entre o Professor e os alunos, no âmbito dos critérios
de Bolonha.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Continuous assessment (attendance and class participation), with critical discussion of critical exercise book (15%),
development of a practical exercise (35%) and tests (50%) in the field of one or more written examinations focusing on
the program topics. In addition to other elements to be agreed with the students.
It will be a minimum requirement for students to obtain a positive final score, having completed, with broad satisfaction,
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the whole program of practical exercise and obtained a score higher than ten grades in the final exam.
The final score is calculated according to weighing: to be agreed between teacher and students, within the scope of the
Bologna criteria.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research works and practical exercises, as
well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Bacon, F. (1620/1960), The New Organon; Indianopolis, Ed. B. Merril;Hume, D. (1748/1969), Enquête sur l´entendement
humain,Paris, Ed. Aubier M; Mill,J.S. (1843/1988), Système de Logique; Bruxelles,Ed. martaga; Popper, Karl (1974/81),
La quête inachevée; Paris; Ed. Calman-Levy;Popper,Karl(2003), Conjecturas e Refutações,Coimbra, Almedina; Morin,
Edgar (1990), La Methode, Paris, PUF; Murteira, B. (2000), Estatística Descritiva, Lisboa, McGrow Hill; Creswell,John W.
(2003), Research Design: quanlitative, quantitative and mixed methods approaches, London, Sage Pub.; Hill, Andrew;
Magalhães, Manuela (2005), "Investigação por Questionário", Lisboa, ed. Sílabo;Yin, Robert (2003), "Case Study
Research: design and methods, London, Sage.

Anexo IX - Optativa III - Ecologia Urbana /Option III - Urban Ecology
6.2.1.1. Unidade curricular:
Optativa III - Ecologia Urbana /Option III - Urban Ecology
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Miguel João M. A. Santiago Fernandes
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Esta disciplina pretende fomentar a reflexão e discussão sobre a situação de desastre ecológico que vivemos. É assim
uma introdução à ecosofia no estudo do território e sociedade, da natureza e da técnica, utilizando uma metodologia da
complexidade sistémica. Trata-se assim de compreender a intervenção humana na biosfera, ao longo dos vários
paradigmas civilizacionais. A partir da crítica do paradigma mecanicista introduz-se a visão ecosistémica da
abordagem da paisagem antrópica, tratando-se as questões urbanas e a organização territorial dentro das perspectivas
dum desenvolvimento ecologicamente sustentado.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
This discipline aims at fostering reflection and discussion on the status of ecological disaster in which we live. It is thus
an introduction to the study of ecology territory and society, on nature and technique, using a systemic complexity
methodology. Therefore it is about understanding human intervention in the biosphere over the various paradigms of
civilization. From the criticism of the mechanistic paradigm, the ecosystem vision of approach of the anthropic
landscape is introduced, with regard to urban issues and territorial organization within the prospect of an ecologically
sustainable development.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
TEMAS ESTRUTURANTES: História do desenvolvimento do pensamento ecológico em contraponto ao Esgotamento,
contaminação e exclusão social. A ecologia e a abordagem sistémica e complexa no campo da construção da ciência e
o reducionismo disciplinar do saber técnico. Globalização e planetarização: a geopolítica e a reestruturação do
território mundial contemporâneo; Reflexão sobre o poder e território na procura duma estratégia ecológica. A
paisagem cultural local e a paisagem cultural global. Estudo do processo de urbanização e alternativas
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contemporâneas: da cidade termodinâmica e dissipativa ao eco-urbanismo; Modelos de crescimento e suas
consequências. O desenvolvimento ecologicamente sustentado; Abordagem da situação mundial e da situação em
Portugal.
6.2.1.4. Syllabus:
STRUCTURING TOPICS: History of the development of ecological thinking in contrast to break down, pollution and
social exclusion. Ecology and complex and systemic approach within science construction field and disciplinary
reductionism of technical knowledge. Globalization and planetarization: geopolitics and the restructuring of the
contemporary world territory; Reflection upon power and territory, in search of an ecological strategy. The local cultural
landscape and the global cultural landscape. Study of the process of urbanization and contemporary alternatives: from
thermodynamics and dissipative city to eco-urbanism; growth models and their consequences. The ecologically
sustainable development; Approach of the world situation and the situation in Portugal.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
AVALIAÇÃO CONTÍNUA:
- Assiduidade e participação nas aulas: comparência, pontualidade e intervenção na discussão dos conteúdos
expostos nas aulas.
- Trabalhos práticos ou de investigação: realização de trabalhos práticos ou trabalhos de investigação, desenvolvidos e
acompanhados ao longo do semestre, com sessões regulares de apresentação e discussão na aula.
- Teste(s) escrito(s): realização de teste(s) escrito(s) no decorrer das aulas do semestre.
PONDERAÇÃO DAS COMPONENTES DA AVALIAÇÃO CONTÍNUA:
- Assiduidade e participação nas aulas:.............20%
- Trabalho práticos ou de investigação:.............30%
- Teste(s) escrito(s):...........................................50%
REQUISITOS PARA APROVAÇÃO NA DISCIPLINA:
- Avaliação continua: classificação final ponderada igual ou superior a 10 valores;
- Prova escrita de exame final: classificação igual ou superior a 10 valores.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
CONTINUOUS ASSESSMENT:
• Attendance and class participation: presence, punctuality and intervention in the discussion of contents displayed in
class.
• Research or practical assignment: undergoing research or practical assignment, developed and monitored throughout
the semester, with regular presentation and discussion sessions in class.
• Writing test (s): completion of writing test (s) during the classes semester.
WEIGHING OF CONTINUOUS ASSESSMENT COMPONENTS:
• Attendance and class participation: 20%
• Research or practical assignment: 30%
• Writing Test (s): 50%
REQUIREMENTS FOR APPROVAL IN THE DISCIPLINE:
• Continuous assessment: final score weighed equal to or higher than 10 grades;
• Written final exam: score equal to or higher than 10 grades.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
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A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research works and practical exercises, as
well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
BROWN, R. Lester, PLAN-B 2.0: rescuing a Planet Under Stress and a Civilization in Trouble. New York: W. W. Norton &
Company, Inc., 2006.
BRUNDTLAND, Gro Harlem, OUR COMMON FUTURE, World Commission on Environment and Development, 1987.
HAWKEN, Paul, LOVINS, A, &. LOVINS, L., NATURAL CAPITALISM: creating the next industrial revolution. New York:
Little, Brown and Company 2000. (ISBN: 0 316 353000-0)
LAMBIN, Éric, A TERRA SOBRE A CORDA BAMBA. Lisboa: Instituto Piaget, 2006.
MORIN, Edgar, INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO COMPLEXO. Lisboa: Instituto Piaget, 4ª edição 2003.
RODRIGUES, Jacinto, PEDAGOGIA PARA UMA SUSTENTABILIDADE. Portimão: ISMAT Cadernos de Arquitectura, 1ª
Edição 2007.
SANTOS, Filipe Duarte. QUE FUTURO? - Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento e Ambiente.

Anexo IX - Projecto IV/Seminário - Tese ou Estágio/ Project IV / Seminar - Thesis or Internship
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto IV/Seminário - Tese ou Estágio/ Project IV / Seminar - Thesis or Internship
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Miguel João M. A. Santiago Fernandes
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Capacidade de definir, investigar, organizar e desenvolver em Estudo Prévio a estruturação e formalização de um
território, no caso o Bairro da Cova da Moura no Município da Amadora, inserido no contexto físico e cultural existente.
Consolidação das metodologias e critérios processuais da prática profissional.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Ability to define, investigate, organize and develop Preliminary Study on the structuring and formalization of a territory,
in this case, Cova da Moura district in the Municipality of Amadora, inserted into the existing cultural and physical
context. Consolidation of methodologies and procedural criteria of professional practice.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
O programa de investigação em Arquitectura deve explorar as possibilidades da Arquitectura enquanto disciplina,
podendo ser realizado no âmbito de qualquer uma das áreas científicas do Curso de Arquitectura (Projecto,
Urbanística, Teoria e História, Tecnologias e Geometria, Desenho e Comunicação), podendo situar-se, em particular,
nos sectores de Projecto de Edifícios, Desenho Urbano, Urbanística, Reabilitação e Restauro, Tecnologias e Teoria da
Arquitectura. O trabalho de investigação deverá, em qualquer dos casos, ter como suporte a realização de um Projecto.
A realização do trabalho de Tese deve obedecer a critérios específicos e traduzir um processo de investigação,
devidamente acompanhado por um Orientador escolhido para o efeito.
O trabalho deverá ser acompanhado de uma análise escrita que inclua os diversos passos do processo do Projecto, no
âmbito da área científica escolhida, indicando soluções para uma categoria de problemas e gerar novo conhecimento.
6.2.1.4. Syllabus:
The research program in Architecture should explore the possibilities of Architecture as a discipline and can be
performed within the scope of any of the scientific areas of the Course of Architecture (Project, Urbanistic, Theory and
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History, Technologies and Geometry, Design and Communication), which may be particularly in the sectors of
Buildings Design, Urbanistic, Rehabilitation and Restoration, Technologies, and Theory of Architecture. Research
should in any case, have the support to perform a project.
The completion of thesis work must meet specific criteria and translate a research, duly monitored by a Mentor
appointed for that purpose.
Work must be accompanied by a written analysis that includes the various steps in the process of the project, within
the chosen scientific field, indicating solutions for a category of solutions to problems and generate new knowledge.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A evolução do trabalho ao longo do semestre é acompanhada por tempos de informação e orientação, teórica e prática,
no sentido de obter uma proposta global, coerente e rigorosa ao programa específico do tema, articulando diversas
fases de exercícios e estabelecendo o confronto de diferentes escalas e problemas de projecto:
Semestre:
Fase 1 – 20%
Fase 2 – 20%
Fase 3 – 60%
Fase:
Conteúdo do trabalho / apresentação – 80%
Assiduidade / participação / prazo entrega – 20%
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Work progress throughout the semester is accompanied by times of information and theoretical and practical guidance,
in order to obtain a global, consistent and accurate proposal of the theme, articulating several phases of exercises and
establishing the confrontation of different scales and project problems:
Semester:
Phase 1 - 20%
Phase 2 - 20%
Phase 3 - 60%
Phase:
Contents of the assignment / presentation - 80%
Attendance / participation / delivery term - 20%
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
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developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research works and practical exercises, as
well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Bacon, Edmund – Design of Cities. Thames & Hudson
Botta, Mário – A Ética do Construir. Lisboa; Edições 70, 1998
Galernter, Mark – Sources of Architectural Form: a critical history of western design theory. Manchester; MIT Press,
2000
Ghirardo, Diane – Arquitectura Contemporânea, uma história concisa. S. Paulo; Ed. Martins Fontes, 2002
Gregotti, Vitorio – Território da Arquitectura. S. Paulo; Editorial Perspectiva, 2001
Jacobs, Jane – Morte e Vida de Grandes Cidades. S. Paulo; Ed. Martins Fontes, 2003
Lynch, Kevin – A Imagem da Cidade. Lisboa; Edições 70, 1982
Rykwert, Joseph – A Sedução do Lugar; a história e o futuro da cidade. S. Paulo; Ed. Martins Fontes, 2004
Venturi, Robert – Complexidade e Contradição em Arquitectura. S. Paulo; Ed. Martins Fontes, 1995

Anexo IX - Dissertação "Mestrado Científico"/Dissertation "Master of Sciences"
6.2.1.1. Unidade curricular:
Dissertação "Mestrado Científico"/Dissertation "Master of Sciences"
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luís Filipe Pires Conceição
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O curso de mestrado equivale a um total de 120 unidades de crédito, correspondendo o trabalho de Dissertação de
Mestrado a 20 unidades de crédito.
Os programas de investigação em Arquitectura a ser desenvolvidos devem explorar as possibilidades da Arquitectura
enquanto disciplina, podendo ser realizados no âmbito de qualquer das seguintes áreas científicas do Curso de
Arquitectura:
a – Projecto de Arquitectura;
b – Urbanística;
c – História, Teoria e Crítica da Arquitectura;
d – Tecnologias;
e – Técnicas de Representação e Comunicação.
A Dissertação deve ser um trabalho de investigação que obedece às normas internacionais.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The Masters course is equivalent to a total of 120 credit units, corresponding the work of Master's Dissertation to 20
units of credit.
Research programs in Architecture to be developed should explore the possibilities of Architecture as a discipline, and
may be performed within the scope of any of the following scientific fields of the Architecture Course:
a - Architectural Project;
b - Urbanistic;
c - History, Theory and Criticism of Architecture;
d - Technologies;
e - Representation and Communication Techniques.
Dissertation should be a research paper that abides by international standards.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Dissertação de Mestrado – vertente científica
A vertente do Mestrado Científico é apoiada num processo de investigação sobre o tema proposto e deve resultar num
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trabalho de Dissertação.
6.2.1.4. Syllabus:
Master's Dissertation – scientific program
Scientific Program of the Master’s degree is supported in a research process on the proposed topic and should result
in a dissertation thesis.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação
A avaliação da Dissertação de Mestrado será feita por um Júri constituído por 3 elementos a designar pela
Coordenação Científica do Curso de Mestrado.
Constituição do Júri de Avaliação
O Júri de Avaliação deverá ser constituído, por:
- Coordenador da Área Cientifica respectiva (ou um Professor dessa mesma Área por ele designado) que preside e tem
voto de qualidade.
- Especialista convidado (preferencialmente exterior à estrutura do I.S.M.A.T.)
- Orientador Científico
A apresentação e discussão pública da Dissertação de Mestrado será realizada numa sessão com duração máxima de
60 minutos na qual, os primeiros 20 minutos serão para a apresentação do trabalho pelo candidato e os restantes 40
para discussão livre sobre o mesmo.
Classificação
A classificação a atribuir à Dissertação de Mestrado será uma nota quantitativa de 0 a 20 valores.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Assessment
Dissertation Assessment shall be made by a jury consisting of three members appointed by the Scientific Coordination
of the Master’s Course.
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6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research works and practical exercises, as
well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and objectives.
Internship: "Professional Masters"

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Bibliografia geral e especializada para o tema da investigação a realizar. Varia por isso de estudante para estudante. O
orientador deve ajudar, promover e incentivat um conjunto de leituras de diversos autores.

Anexo IX - Estágio "Mestrado Profissional"/ Internship: "Professional Masters"
6.2.1.1. Unidade curricular:
Estágio "Mestrado Profissional"/ Internship: "Professional Masters"
6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luís Filipe Pires Conceição
6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O curso de mestrado equivale a um total de 120 unidades de crédito, correspondendo o trabalho de Dissertação de
Mestrado a 20 unidades de crédito.
Os programas de investigação em Arquitectura a ser desenvolvidos devem explorar as possibilidades da Arquitectura
enquanto disciplina, podendo ser realizados no âmbito de qualquer das seguintes áreas científicas do Curso de
Arquitectura:
a – Projecto de Arquitectura;
b – Urbanística;
c – História, Teoria e Crítica da Arquitectura;
d – Tecnologias;
e – Técnicas de Representação e Comunicação.
A realização do Estágio prevê a apresentação de um Relatório Final que traduza, de um ponto de vista reflexivo, crítico
e descritivo o trabalho desenvolvido.
A realização de um Projecto prevê a presentação de um Trabalho final com todas as peças desenhadas e memória
descritiva e justificativa.
6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Masters course is equivalent to a total of 120 credit units, corresponding the work of Master's Dissertation to 20 units of
credit.
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b - Urbanistic;
c - History, Theory and Criticism of Architecture;
d - Technologies;
e - Techniques of Representation and Communication.
The completion of the internship foresees a Final Report that reflects work developed, from a reflective, critical and
descriptive point of view.
The completion of a project foresees the presentation of a Final Work with all designed pieces and descriptive and
justificative memory.
6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
O Mestrado Profissional poderá ser desenvolvido a partir de um Trabalho de Projecto ou de um Estágio.
ESTÁGIO
O Estágio deverá corresponder a um período de trabalho efectivo junto de uma instituição reconhecida pelo I.S.M.A.T.
para o efeito, sob a tutela de um técnico ou investigador e orientado por um docente doutorado.
O Estágio pressupõe o desenvolvimento de um trabalho de investigação/profissional, devidamente planeado e
enquadrado nos objectivos específicos do Curso e no âmbito científico das suas diferentes disciplinas.
PROJECTO
A realização de um Projecto como suporte do trabalho final de Mestrado deverá desenvolver-se tendo por base uma
investigação e elaboração de um projecto de arquitectura de dimensão significativa (escala da cidade). O trabalho de
projecto deverá ser apresentado de forma completa (peças desenhadas e escritas) e fundamentando o conceito e a
justificação integral da solução, traduzindo o método e o processo de investigação que lhe estiver subjacente.
6.2.1.4. Syllabus:
The Professional Master’s degree can be developed from a Project Work or an internship.
INTERNSHIP
Internship should be a period of effective work in an institution recognized by ISMAT for that purpose, under the
tutelage of an experienced technician or researcher and oriented by a doctorate teacher.
Internship requires the development of a research / professional work, properly planned and framed in the specific
objectives of the course and within the scientific scope of its different disciplines.
PROJECT
The completion of a project as support of the final Master’s work should be developed , being based on a research and
development of an architectural project of significant size (city scale). The project work should be presented in full
(drawing and written pieces) and fundamenting the concept and full justification of the solution, reflecting the
underlying method and research process.
6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que a exposição
e discussão sequencial dos conteúdos programáticos conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos
programáticos. Os diferentes momentos de avaliação previstos, bem como a diversidade metodológica adoptada,
permitem aferir, de forma paulatina, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In general and further development terms, syllabus points out to the achievement of defined objectives, given the
organic connection between both. Therefore it is assumed that syllabus’ exposure and threaded discussion shall lead
to proper understanding of the respective programatic objectives. The foreseen different moments of evaluation, as well
as the adopted methodological diversity, steadily allow assessing coherence between syllabus and objectives.
6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação
A avaliação da Dissertação de Mestrado será feita por um Júri constituído por 3 elementos a designar pela
Coordenação Científica do Curso de Mestrado.

170 of 191

Constituição do Júri de Avaliação

14-02-2011 07:30

CEF/0910/25901 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estudo...

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=5a2c0c...

O Júri de Avaliação deverá ser constituído, por:
- Coordenador da Área Cientifica respectiva (ou um Professor dessa mesma Área por ele designado) que preside e tem
voto de qualidade.
- Especialista convidado (preferencialmente exterior à estrutura do I.S.M.A.T.)
- Orientador Científico
A apresentação e discussão pública da Dissertação de Mestrado será realizada numa sessão com duração máxima de
60 minutos na qual, os primeiros 20 minutos serão para a apresentação do trabalho pelo candidato e os restantes 40
para discussão livre sobre o mesmo.
Classificação
A classificação a atribuir à Dissertação de Mestrado será uma nota quantitativa de 0 a 20 valores.
6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Assessment
Dissertation Assessment shall be made by a jury consisting of three members appointed by the Scientific Coordination
of the Master’s Course.
Constitution of the Assessment Jury
The Assessment Jury should consist of:
- Scientific Coordinator of the respective Scientific field (or a teacher from that field designated by the latter) who
presides and possesses a quality vote.
- Guest Expert (preferably from outside the structure of ISMAT)
- Scientific Advisor
The presentation and public discussion of the Master’s Dissertation shall be held in a session lasting a maximum of 60
minutes in which the first 20 minutes shall be for the presentation of work by the candidate and the remaining 40 for
free discussion on it.
Classification
The classification attributed to the Master’s Dissertation shall be a quantitative score ranging from 0 to 20 grades.
6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia de ensino definida, em termos de âmbito global e posterior implementação, aponta para a consecução
dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Pressupõe-se assim que o processo de
aprendizagem delineado, centrado no desenvolvimento das competências próprias do aluno, no âmbito da investigação
e da experimentação, conduzirá à correcta apreensão dos respectivos objectivos programáticos. Os diferentes
trabalhos de investigação e exercícios práticos previstos, bem como a abrangência temática destes, permitem aferir, de
forma objectiva, a coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.
6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
Teaching methodology, defined in terms of overall scope and further implementation, aims to achieve objectives set,
given the organic connection between both. Therefore it is assumed that the outlined learning process, focused on
developing the students’ own skills, within the scope of research and experimentation, shall lead to proper
understanding of the respective programatic objectives. Various foreseen research works and practical exercises, as
well as their thematic range, enables objectively ascertaining consistency between syllabus and objectives.
6.2.1.8. Bibliografia principal:
Bibliografia geral e especializada para o projecto a realizar. Varia por isso de estudante para estudante. O orientador
deve ajudar, promover e incentivat um conjunto de leituras de diversos autores.

Perguntas 6.2.2. a 6.2.3.
6.2.2. Procedimentos para assegurar a coordenação entre as unidades curriculares e os seus conteúdos.
Os procedimentos definidos para a coordenação entre as unidades curriculares e os seus conteúdos são a) adequação
entre as unidades curriculares e os respectivos conteúdos em função da avaliação conjunta dos mesmos que é
realizada pela direcção do departamento e/ou direcção do ciclo de estudos no início de cada semestre lectivo após
submissão dos conteúdos por parte da equipa docente de cada UC; e b) monitorização permanente da articulação
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entre unidades e conteúdos realizada através da verificação dos sumários disponibilizados em formato electrónico aos
serviços competentes da IES através da plataforma digital de gestão académica da IES.
6.2.2. Procedures for ensuring the coordination between the curricular units and their contents.
Procedures established for coordination between the modules and their contents are a) match between the courses
and their contents according to the evaluation of the same direction which is held by the department and / or direction
of the cycle in the early of each semester after submission of content by the teaching staff of each conservation area
and b) constant monitoring of the relationship between content units and includes the examination of the summaries
available in electronic form to the competent services of the HEI through the digital platform of academic management
of IES.
6.2.3. Acções de divulgação dos objectivos das unidades curriculares entre os docentes e os estudantes.
Os objectivos das unidades curriculares são divulgados entre os docentes e os estudantes através da ampla circulação
dos respectivos programas em suporte papel (em reunião geral de docentes do cursos e nas primeiras aulas de cada
unidade curricular), bem como através da plataforma de b-learning da instituição (moodle), no guia de ects labels. São
ainda disponibilizados nos serviços académicos da instituição. Estes objectivos são também discutidos com docentes
e discentes nas reuniões semestrais de docentes do ciclo de estudo.
6.2.3. Actions taken to communicate the objectives of each curricular unit to the academic staff and students.
The objectives of the course units are disseminated among faculty and students through the wide circulation of their
programs on paper (in general meeting of teachers and courses within the first class of each course) and through the
b-learning platform the institution (moodle) at ECTS guide labels. Are still available in the institution's academic
services. These objectives are also discussed with teachers and students in the biannual meetings of teachers of the
cycle of study.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem
6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos das unidades curriculares.
As diferentes unidades curriculares valorizam de forma diferenciada as componentes teórica e prática em função da
natureza dos seus conteúdos programáticos e objectivos e competências a adquirir. São utilizadas as seguintes
metodologias de ensino-aprendizagem: Aulas teóricas (com recurso ao método expositivo), aulas teórico-práticas
(baseadas na resolução de problemas/casos), aulas práticas (nomeadamente de projecto e áreas conexas), tutorias,
auto-monitorização, actividades de desenvolvimento pessoal e profissional, aprendizagem baseada na internet
(E-Based Learning, através do Moodle). Estas metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento
das competências comunicacionais (escritas e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de
metodologias de aprendizagem activas baseada em problemas (“problem-based learning”).
6.3.1. Teaching methodologies and didactics adaptation to the objectives of the curricular units.
The different courses differently valorize the theoretical and practical components depending on the nature of their
program content and objectives and competencies to be acquired. We use the following methods of teaching and
learning: Theoretical (using the lecture method), practical classes (based on resolution of problems / cases),
workshops (including design and related areas), tutoring, self-monitoring activities, personal and professional
development, Internet-based learning (E-Based Learning via Moodle). These methods of teaching - learning values the
development of communication skills (written and oral) and the organization and management of teamwork through
active learning methodologies based on problems (problem-based learning ").
6.3.2. Verificação de que a média do tempo de estudo necessário corresponde ao estimado em ECTS.
Em conformidade com o Decreto-Lei nº. 42/2005 de 22 de Fevereiro, Artigos 4º e Artigo 5º, este ciclo de estudos
organizou o seu ano lectivo em 40 semanas, concedendo neste período, 60 ECTS, trinta ECTS em cada semestre,
constituído cada um destes por 20 semanas. Este ciclo faz equivaler cada unidade de ECTS a um total de carga horária
de 25 horas. Para verificação de que a média do tempo de estudo necessário corresponde ao estimado em ECTS,
procede-se ao questionamento directo dos discentes sobre a matéria em inquérito pedagógico semestral relativo a
cada unidade curricular; verifica-se o volume de tráfego por unidade curricular na plataforma dedicada de b-learning;
procede-se de forma qualitativa à análise do tópico nas reuniões regulares de docentes; finalmente, e em linha com a
legislação em vigor, é verificada a adequação entre as horas de contacto, as horas de estudo e trabalho, horas de
avaliação, bem como os ECTS de cada componente.
6.3.2. Verification that the average study time required is the estimated in ECTS.
Under Decree-Law 42/2005 of 22 September, Article 4 and Article 5, this study cycle has organized its academic year in
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40 weeks, awarding 60 ECTS in this period, thirty ECTS in each semester, which comprise 20 weeks each. In this study
cycle each ECTS is equivalent to 25 hours of total work hours. In order to ascertain that the average necessary study
time corresponds to the time estimated in ECTS, a direct survey of the students’ opinion is conducted, in the form of a
pedagogic questionnaire on each curricular unit; the traffic flow on the dedicated b-learning platform is monitored; a
quantitative analysis of the topic is carried out in regular teachers’ meetings; and finally, in keeping with legislation in
force, the suitability of contact hours, study hours and work hours, and evaluation hours, as well as each component’s
ECTS is verified.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos da unidade
curricular.
Independentemente das metodologias de ensino-aprendizagem especificamente utilizadas em cada uma das unidades
curriculares, em função dos objectivos e competências específicas a adquirir, procura-se que os métodos de avaliação
utilizados em cada unidade curricular garantam a adequação (a) da correspondência entre os conteúdos
programáticos que são transmitidos e a informação que se pretende que os estudantes tenham assimilado, (b) do
âmbito e profundidade dessa informação, através, por exemplo, da demonstração de competências reflexivas, (c) do
esforço e carga de trabalho desenvolvidos pelo aluno e (d) da actualização dos resultados da aprendizagem ou
competências avaliadas.
6.3.3. Means to ensure that the students learning evaluation is adequate to the curricular unit's objectives.
Regardless of the teaching-learning methodologies used specifically in each of the units, depending on the objectives
and to acquire specific skills, demand that the assessment methods used in each course to ensure the adequacy (a) the
correspondence between content programming that is transmitted and the information is intended that students have
assimilated, (b) the scope and depth of information by, for example, demonstration of reflective skills, (c) the effort and
workload developed by the student and ( d) the updating of learning outcomes or skills assessed.
6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
Exemplos de metodologias: heurística de textos que promove competências na leitura e recensão de artigos
científicos; discussão participada e estudo de casos que promove competências de apresentação pública; ensino
através de desenvolvimento de projecto que promove competências de trabalho em equipa orientado a projecto; ensino
suportado em prática laboratorial que desenvolve competências de trabalho laboratorial.
6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
Examples of methodologies: text heuristics which fosters competencies in reading and reviewing scientific papers;
participated discussion and case study which fosters competencies related to public presentation; teaching through
project development which fosters competencies of project-oriented team work; teaching based on laboratorial practice
which fosters competencies of laboratorial work.

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

2008/09

N.º diplomados / No. of graduates

3

5

2009/10
6

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

3

0

1

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

0

0

1

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

0

4

3

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

0

1

1

6

10

12
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Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.
7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas e respectivas unidades curriculares.
A taxa média de aprovação ronda os 78%; a taxa de reprovações situa-se nos 10%, relativamente ao ano lectivo de
2009-2010. O diferencial corresponde a desistências e anulações de matrícula. As reprovações distribuem-se de forma
mais ou menos homogénea por todas as unidades curriculares, havendo contudo algumas que registam taxas de
reprovação mais significativas, como: Introdução ao Projecto, com 26%; Projecto Urbano, com 46%; Projecto de
Detalhe, com 27%. Trata-se de unidades curriculares estruturais, que englobam uma vasta gama de saberes e práticas,
levantando consequentemente acrescidas dificuldades aos alunos.
7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas and related curricular units.
The average approval rate is around 78%; the disapproval rate stands at 10% regarding 2009-2010 school year. The
difference corresponds to withdrawals and cancellations of registration. Failures are distributed in a more or less
homogeneous way for all curricular units, however there are some where failure rates are more significant, such as:
Introduction to Project, with 26%, Urban Project, with 46%; Detail Project, with 27%. These are structural curricular
units, encompassing a wide range of knowledge and practices, thus raising subsequent additional difficulties to
students.
7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de
melhoria do mesmo.
Produção semestral de relatório entregue ao responsável pelo ciclo de estudos para avaliação de resultados e
definição de propostas de melhoria de conteúdos programáticos e métodos de avaliação; Definição de unidades
curriculares extra-curriculares (ex. matemática 0) de frequência optativa, disponibilizadas aos alunos nas áreas onde se
verifica menor sucesso; Incentivo aos docentes para reforço de utilização de TIC e aumento do índice de produção de
materiais didácticos para suporte ensino.
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
- production of a report each semester, handed to the person in charge of the study cycle for results evaluation and
definition of proposals to improve syllabi and assessment methods;
- definition of extracurricular units (e.g. physics 0), of optional attendance, made available to the students in areas
where the success rate is lower;
-- incentive programme to foster lecturers to emphasise the use of ICTs and increase the production of learning
materials as teaching aids.

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
50
of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study cycle area
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained employment
50
in other areas of activity
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

100
200

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.
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Centro de Investigação /
Research Centre

Classificação (FCT) /
Classification (FCT)

IES / Institution

TERCUD

Ainda não avaliado

COFAC (ULHT)

CHAM

Muito Bom

Universidade Nova de Lisboa &
Universidade dos Açores

Centro de Estudos Africanos

Muito Bom

Universidade 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.
<sem resposta>
7.2.3. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento económico.
A mensuração do impacto real de actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico de uma sociedade ou de um País é uma tarefa de elevada complexidade. O impacto das actividades
desenvolvidas no passado por este ciclo de estudos deve ser verificado no contexto mais amplo da Instituição em que
ele se enquadra, e por sua vez no contexto do projecto educativo em que esta se integra. Se considerarmos este
referencial, esse impacto é muito assinalável e verificável em função da relevância desse projecto educativo na
valorização e desenvolvimento económico não só de Portugal, mas em particular da região do Algarve, onde se situa a
Instituição, assim contribuindo para um desígnio que obviamente em muito ultrapassa os objectivos a que em situação
normal pode ambicionar um ciclo de estudos no nosso país.
7.2.3. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development.
Measuring the actual impact of scientific, technological and artistic activities to enhance and economically develop a
society or a country is a highly complex task. The impact of the activities developed in the past by this study cycle must
be considered in the wider context of the HEI in which it is taught, as well as in the context of the broader educational
project it is a part of. If we take this framework into account, this impact is quite considerable and can be established by
the relevance of this educational project to the enhancement and economic development not only of Portugal but in
particular of the region where the HEI is located, as well as all Portuguese-speaking countries. In this way, it
contributes to a goal which clearly goes well beyond the objectives which, in an average situation, any study cycle can
aim to achieve in our country.
7.2.4. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais.
O ISMAT mantém relações privilegiadas com estabelecImentos do grupo Lusófona, para o desenvolvimento de
projectos de investigação e de pós-graduação. Existem propostas de parcerias, no âmbito do programa Leonardo da
Vinci, com a Universitat Leipzig, Alemanha, e com a Universidad de la Rioja, Espanha. Existem parcerias e acordos com
entidades e instituições da região Algarve, para desenvolvimento de actividade de dinamização e extesnão cultural e
artística, que se materializam em exposições, colóquios, conferências, visitas de estudo.
7.2.4. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships.
ISMAT maintains privileged relations with establishments of the Lusófona group, to develop research and
post-graduate projects. There are proposals for partnerships in the framework of program Leonardo da Vinci, with the
Universitat Leipzig, in Germany, and with Universidad de la Rioja, in Spain. There are partnerships and agreements with
organizations and institutions of the Algarve region, to develop potentiation and cultural and artistic extensions, which
materialize in exhibitions, colloquia, conferences, study visits.
7.2.5. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
O serviço responsável na instituição pela monitorização destas actividades utiliza os dados resultantes desse projecto
para a elaboração de recomendações aos órgãos de gestão académica relativamente às áreas de maior potencial ou
necessidade de investimento; publicitação e divulgação das actividades da instituição em meios de comunicação
externos e internos como por exemplo o portal noticioso LOC (http://loc.grupolusofona.pt); produção de relatório a ser
entregue serviços de recursos humanos e órgãos de gestão académica para efeitos de avaliação de performance de
docentes e investigadores; definição anual de plano estratégico de promoção de actividades de I&D.
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7.2.5. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
The institution’s service in charge of monitoring these activities uses the data resulting from that project to prepare the
recommendations to the bodies of academic management regarding the areas of higher potential or need for
investment; dissemination and communication of the institution’s activities in external and internal media, such as the
news portal LOC (http://loc.grupolusofona.pt); preparation of a report to be handed to the Human Resources
department and bodies of academic management for the purpose of assessing teachers’ and researchers’
performance; annual definition of a strategic plan to foster R&D 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.
O ciclo de estudos está integrado num departamento que engloba um conjunto diversificado de actividades, muitas
delas de suporte à actividade deste Ciclo de Estudos. Este Departamento, formalmente constituído desde Abril de 2010
engloba, para além das actividades de formação graduada e pós-graduada, actividades de formação contínua,
actividades de investigação e avaliação. Neste âmbito, tem sido desenvolvido um conjunto alargado de acções de
formação avançada, criadas com base numa avaliação das necessidades sentidas pelos docentes e pelos discentes,
que visa o desenvolvimento de actividades de formação ao longo da vida, em diversas áreas da Arquitectura, de forma
paralela às actividades de graduação e pós-graduação. Entre outras actividades, salientem-se, na área da formação,
workshops, cursos livres, ciclos de conferências e exposições; na área da prestação de serviços, existe um
envolvimento permanente da área de Projecto com instituições públicas e privadas regionais.
7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training.
The studies cycle is part of a department that encompasses a diverse set of activities, many of which supporting the
activity of this Studies Cycle. This Department, formally established since April 2010, includes, beyond activities of
graduate and postgraduate training, activities of continuous training, research and assessment. In this context, a
comprehensive set of advanced training has been developed, creation based on an assessment of the needs felt by
teachers and students, which aims to develop training activities throughout life, in many areas of architecture, in
parallel to undergraduate and postgraduate activities. Among other activities, in the training field, workshops, free
courses, cycles of conferences and exhibitions should be emphasized; in the area of service provision, there is a
permanent engagement of the Project area with regional public and private institutions.
7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural, desportiva
e artística.
Sendo o único curso de Arquitectura existente na região Algarve, o ciclo de estudos tem contribuído sobremaneira
para a formação superior nesta área do conhecimento / actividade, através da formação de diplomados, que se
integram na vida activa. A produção de dissertação de mestrados associada ao ciclo de estudos contribui
sobremaneira para a cultura científica regional. E as actividades de formação e extensão educativa realizadas (cursos,
workshops, conferências, exposições, maratonas fotográficas, publicações) contribuem para a acção cultural. Um
contributo para o desenvolvimento nacional, regional e local é a acreditação deste Curso junto da Ordem dos
Arquitectos.
7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic
activities.
Being the only Architecture course in the Algarve region, the studies cycle has greatly contributed to higher education
in this knowledge / activity field, through graduates training who are integrated into working life. Master’s dissertation
production, associated with the studies cycle, considerably contributes to regional scientific culture. And the
undertaken training activities and educational extension (courses, workshops, conferences, exhibitions, photographic
marathons, publications) contribute to cultural action.
7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o ensino
ministrado.
O conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, este ciclo de estudos e o ensino ministrado,
está adequado à natureza dos diferentes público-alvo a que se destina, bem como às exigências legais e normativas em
vigor. Assim, é garantida a disponibilização no sítio internet da instituição e na sua plataforma de b-learning de toda a
informação base sobre a instituição e o ciclo de estudos, nomeadamente informações relativas a corpo docente,
discente, planos de estudo e conteúdos programáticos, bem como informações relativas ao processo de ensino. A
disponibilização destas informações em formato electrónico ocorre no contexto do projecto Campus virtuais da
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instituição (POSC_42/3.12/D/LVT), da publicação anual do relatório de concretização do processo de Bolonha e da
política geral de gestão da qualidade da Instituição. Complementarmente, é ainda garantida a disponibilização pública
desta informação em formato impresso.
7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study cycle and the education given to
students.
The contents of the information disseminated to the outside regarding the institution, this study cycle and its teaching,
is suitable to the nature of the different target audiences they are intended for, as well as the legal and regulatory
requirements in force. Thus, all basic information on the institution and the study cycle, namely the teaching staff,
study plans and syllabi, as well as information regarding the teaching process, is made available on the Institution’s
website and on its b-learning platform. Making this information available in an electronic format takes place in the
context of the virtual campuses of the institution (POSC_42/3.12/D/LVT), of the annual publication of the performance
report on the Bologna Process, and the general quality management policy of the HEI. At the same time, this
information is also made publicly available in paper format.

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

3.6

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

0.4

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff

0
4

8. Análise SWOT do ciclo de estudos
8.1. Missão e Objectivos
8.1.1. Pontos fortes
Professores com bons conhecimentos e capacidade para os transmitir.
Forte empenho dos docentes no sucesso educativo.
Cultura de rigor e excelência por parte dos docentes.
Número total de Professores Doutores na área de Arquitectura.
Número total de Professores Doutores tendo em conta o número total de docentes.
Contribuição para a compreensão pública das humanidades, das artes, da ciência e da tecnologia, promovendo e
organizando acções de apoio à difusão da cultura humanística, artística, científica e tecnológica.
Contribuição para a autonomia de ensinar, aprender e investigar.
Proximidade e relação entre o corpo docente e os estudantes, promovendo uma relação constante pedagógica e
intelectual.
Adequado número de alunos.
Ligação privilegiada ao tecido empresarial da região e à Administração Local.
8.1.1. Strengths
Teachers with good knowledge and ability to convey it.
Strong commitment from teachers in educational success.
Culture of strictness and excellence on the part of teachers.
Total number of Doctorate Teachers in the Architecture field.
Total number of Doctorate Teachers taking into account the total number of teachers.
Contribution to public understanding of humanities, arts, science and technology, promoting and organizing activities
to support humanistic, artistic, scientific and technological dissemination.
Contribution to the autonomy of teaching, learning and researching.
Proximity and relationship between teaching body and students, to promote a continuing pedagogical and intellectual
relationship.
Adequate number of students.
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Privileged connection to the region's entrepreneurs and Local Government.
8.1.2. Pontos fracos
Falta de divulgação do ciclo de estudos em Portugal e no estrangeiro.
Pouca mobilidade dos alunos e docentes para universidades estrangeiras, programa ERASMUS, etc.
Escassa investigação entre corpo docente.
Ciclo de estudos distante dos meios urbanos significativos em Portugal, estando por isso os estudantes afastados das
melhores bibliotecas, exposições e conferências a nível nacional e internacional.
8.1.2. Weaknesses
Lack of disclosure of the course in Portugal and abroad.
Low mobility of students and teachers to foreign universities, Erasmus program, etc.
Scarce research among the teaching body.
Stdies cycle away from significant urban areas in Portugal, therefore being the students away from the best libraries,
exhibitions and conferences nationally and internationally.
8.1.3. Oportunidades
Proximidade entre todos os intervenientes do ciclo de estudos.
Ausência de concorrência em termos de formação superior ao nível da região do Algarve.
Números de estudantes que após terminarem o ciclo de estudos conseguem ingressar no mercado de trabalho.
Número de estudantes inseridos já no mercado de trabalho, mesmo durante o percurso académico.
A possibilidade de existir a opção entre horário diurno ou nocturno.
Reconhecimento do ciclo de estudos a nível regional.
Forte ligação da cultura regional com países da faixa mediterrânica e Norte de África.
Possibilidade de captação de novos públicos (+ 23 anos, pós-graduações, doutoramentos).
8.1.3. Opportunities
Proximity among all stakeholders of the studies cycle.
Lack of competition in terms of higher education at the level of the Algarve region.
Numbers of students who, after completing the studies cycle, can enter the labor market.
Number of students already in the labor market, even during their academic path.
The possibility of a choice between night or daytime.
Recognition of the studies cycle at regional level.
Strong link of the regional culture with Mediterranean countries and North Africa.
Possibility of attracting new audiences (+ 23 years, post-graduations, doctorates).

8.1.4. Constrangimentos
Crise nacional e mundial dificultando a mobilidade de estudantes e docentes.
Situação periférica do Algarve, relativamente aos grandes centros culturais.
Falta de reconhecimento público do ciclo de estudos ao nível do território nacional.
Discriminação face ao ensino particular e cooperativo.
Redução dos apoios financeiros.
8.1.4. Threats
National and world crisis hampering the mobility of students and teachers.
Algarve peripheral location, regarding major cultural centers.
Lack of public recognition of the studies cycle at the level of the national territory.
Discrimination against the private and cooperative education.
Reduction of financial support.

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
8.2.1. Pontos fortes
• Existência de um serviço central responsável pela gestão da qualidade – gabinete de gestão da qualidade, a nível da
entidade instituidora;
• Compromisso da liderança da instituição com uma cultura de qualidade e orientação estratégica da instituição para a
mesma;
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• A estrutura organizacional para a qualidade é representativa das componentes académica, científica, administrativa e
de gestão;
• A definição de mecanismos de garantia de qualidade conta com o envolvimento dos principais interessados nos
processos em cuja qualidade interessa investir (alunos, docente e restantes stakeholders da instituição);
• Equipa responsável pela implementação dos mecanismos de qualidade com qualificações, competências e motivação
adequada à prossecução dos objectivos;
• Experiência no uso dos instrumentos e ferramentas de recolha e tratamento da informação;
• Existência de sistema de informação dedicado.
8.2.1. Strengths
• Existence of a central service responsible for quality management – Quality Management Office;
• The institution’s leadership commitment with a quality culture, and the institution’s strategic orientation to it;
• The Organizational Structure for Quality is representative of the academic, scientific, administrative and management
components;
• The definition of mechanisms for quality assurance relies on the involvement the main interested parties in the
processes in the quality of which it is important to invest (students, lecturers and other stakeholders of the institution);
• Team responsible for implementing the quality mechanisms with qualifications, competencies and motivation that fits
the objectives to be achieved;
• Experience in the use of instruments and tools to gather and process information
• Existence of dedicated information system.
8.2.2. Pontos fracos
• Quantidade de informação, decorrente da dimensão da instituição e da complexidade dos parâmetros de análise
utilizados;
• A insuficiente descrição/formalização de alguns dos mecanismos e instrumentos utilizados na gestão dos processos
de garantia de qualidade;
• Excessiva orientação do sistema de garantia de qualidade a modelos burocratizantes impostos do exterior;
• Baixa maturação do sistema interno de qualidade em função da sua relativa juventude.
8.2.2. Weaknesses
• Amount of information derived from the institutions’ dimension and the complexity of used analysis parameters;
• Insufficient description/formalization of some mechanisms and tools used for managing quality assurance processes;
• Excessive orientation of the quality assurance system towards bureaucracy-heavy models imposed from outside;
• Weak maturation of the internal quality system as a result of its relative youthfulness.

8.2.3. Oportunidades
* Adequação do sistema interno de gestão da qualidade da IES aos principais referenciais nacionais e europeus;
* Acesso a boas práticas e outros instrumentos importantes na melhoria contínua de qualidade na IES;
* Oportunidade para reflexão e aprendizagem;
* Certificação de acordo com norma ISO 9001:2008 de serviços administrativos;
* Reforço da cultura de qualidade da instituição com melhoria de circuitos de diálogo e intervenção entre envolvidos.
8.2.3. Opportunities
• Conformity of the HEE’s internal system for quality management to the main national and European reference
frameworks;
• Access to good practices and other important instruments for continuous quality improvement at the HEE;
• Opportunity for reflection and learning;
• Certification according to the ISO 9001:2008 norm of administrative services;
• Reinforcement of the institution’s quality culture with improved dialogue flows and intervention among those involved.
8.2.4. Constrangimentos
* O tempo dispendido, as exigências dos mecanismos de avaliação interna e externa para todos os envolvidos no
processo, bem como o risco de demasiada “burocratização” dos processos podem, paradoxalmente, constituir-se
como um entrave à focalização no objectivo pretendido – a garantia de qualidade;
* Alteração aos indicadores de avaliação de qualidade por parte de entidades externas.
8.2.4. Threats
• The time spent, the requirements of the internal and external assessment mechanisms for all those involved in the
process, as well as the risk of making the processes “over-bureaucratic” may paradoxically become an obstacle to
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focusing on the desired objective – quality assurance;
• Changes in quality assessment indicators by the external entities.

8.3. Recursos materiais e parcerias
8.3.1. Pontos fortes
Salas de aula com dimensões e características apropriadas para à especificidade do Curso.
Equipamento de apoio à docência adequado à especificidade do Curso.
Laboratórios informáticos e centro de cópias e impressões dotados das mais recentes tecnologias.
Infra-estrutura de comunicações moveis com acesso directo à internet disponível, para alunos e docentes, em qualquer
ponto da instituição.
Parcerias estabelecidas com o tecido empresarial da região e com a administração local.
Parcerias estabelecidas com outras instituições de ensino para desenvolvimento de actividades de formação extracurricular (Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias).
8.3.1. Strengths
Classrooms with dimensions and characteristics appropriate for the specific nature of the Course.
Equipment to support teaching adequate to the specificity of the course.
Computer laboratories and printing and copy center equipped with the latest technologies.
Mobile communications infrastructure with direct access to the Internet, available to students and teachers anywhere in
the institution.
Partnerships established with the entrepreneurs of the region and with the local government.
Partnerships established with other educational institutions to develop extra-curricular training activities (Universidade
Lusófona de Humanidades e Tecnologias).
8.3.2. Pontos fracos
Escassez de recursos bibliográficos.
Indisponibilidade de instalações para implementação de laboratórios/oficinas de práticas construtivas.
Poucas parceiras com outras instituições de ensino superior.
8.3.2. Weaknesses
Shortage of bibliographic resources.
Unavailability of facilities for implementation of building practices laboratories / workshops.
Few partnerships with other high education institutions.
8.3.3. Oportunidades
Estabelecimento de uma política de parcerias com o objectivo de facilitar os apoios à formação e inserção na vida
activa.
Celebração de protocolos de mobilidade nacional e internacional dirigida a discentes e docentes. Celebração de
protocolos / parcerias com entidades, públicas e privadas, com vista à formação no domínio da Arquitectura e
Urbanismo.
Celebração de protocolos com autarquias, escolas e instituições de ensino públicas e privadas, no âmbito da
sensibilização e divulgação para importância da Arquitectura e Urbanismo no contexto da sociedade contemporânea.
8.3.3. Opportunities
Establishment of a partnership policy with the aim of facilitating training support and integration into working life.
Conclusion of protocols of national and international mobility aimed at students and teachers.
Signing protocols / partnerships with public and private entities, with a view to training in the field of Architecture and
Urbanism.
Signing protocols with municipalities, schools and public and private educational institutions in raising awareness and
dissemination of the importance of architecture and urbanism in contemporary society.
8.3.4. Constrangimentos
Custo elevado dos equipamentos e materiais indispensáveis à realização dos exercícios de projecto, e execução de
modelos e maquetas.
Custo elevado dos equipamentos e materiais específicos para a realização de oficinas de práticas construtivas.
Situação periférica relativamente aos grandes centros urbanos no contexto do estabelecimento de novas parcerias.
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8.3.4. Threats
High cost of equipments and materials, essential to perform the project exercises and to implement of templates and
models.
High cost of equipment and specific materials for building practices workshops.
Peripheral position in relation to major urban centers in the context of establishing new partnerships.

8.4 Pessoal docente e não docente
8.4.1. Pontos fortes
Corpo docente motivado e criativo.
Generalidade do corpo docente adaptado aos novos paradigmas decorrentes de Bolonha.
Pessoal não docente com elevado nível de empenho e dedicação.
Corpo docente que combina prática profissional com experiência académica.
Corpo docente com projectos de pós-graduação e doutoramento em curso.
Pessoal não docente com formação adequada à função.
Actividade regular de docentes em exposições e conferências nacionais e internacionais, com apresentação de
trabalhos científicos no âmbito de arquitectura e urbanismo.
Relação privilegiada de proximidade entre o corpo docente e os estudantes.
Fluxos de comunicação rápidos e eficientes, entre o corpo docente, o pessoal não docente e os estudantes.
8.4.1. Strengths
Motivated and creative teaching body.
Most of the teaching body faculty adapted to the new paradigms resulting from Bologna.
Non-teaching staff with high level of commitment and dedication.
Teaching body combining professional practice with academic experience.
Teaching body projects with post graduate and doctoral studies in progress.
Non-teaching staff with adequate training to their function.
Regular activity of teachers in exhibitions and national and international conferences, presentating scientific work
within the scope of architecture and urbanism.
Privileged relationship of proximity between the teaching body and students.
Fast and efficient communication flow between the teaching body, non-teaching staff and students.
8.4.2. Pontos fracos
Reduzida publicação de artigo científicos em publicações nacionais ou internacionais com peer-review.
Dificuldades de adaptação por parte de alguns docentes aos novos paradigmas decorrentes de Bolonha.
Pessoal não docente pontualmente insuficiente em momentos de invulgar concentração da actividade lectiva do ciclo
de estudos.
8.4.2. Weaknesses
Reduced publication of scientific articles in national or international publications with peer-review.
Adjustment difficulties on the part of some teachers due to the new paradigms deriving from Bologna.
Non-teaching staff occasionally insufficient at times of unusual school activity concentration of the studies cycle.
8.4.3. Oportunidades
Consolidação de um corpo docente altamente especializado, pela conclusão dos projectos de doutoramento em curso.
Incentivo à investigação e publicação científica.
Reforço da articulação horizontal e vertical no seio do corpo docente.
8.4.3. Opportunities
Consolidation of a highly specialized teaching body, for the completion of doctoral projects in progress.
Encouraging research and scientific publication.
Strengthening horizontal and vertical articulation within the teaching body.
8.4.4. Constrangimentos
Elevado número de horas dispendido pelos docentes na concretização das tarefas acessórias decorrentes da
actividade lectiva.
Elevada concentração de tarefas para o pessoal não docente nos períodos de maior actividade lectiva.
8.4.4. Threats
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High number of hours spent by teachers in implementing accessory tasks arising from teaching activity.
High concentration of tasks for non-teaching staff in periods of greater school activity.

8.5. Estudantes
8.5.1. Pontos fortes
Maturidade e motivação dos estudantes.
Trabalhadores/estudantes inseridos no mercado profissional.
Diversidade e heterogeneidade dos estudantes, das suas experiências profissionais e da sua faixa etária.
Número de estudantes adequado ao ciclo de estudos.
Forte ligação dos estudantes com a região do Algarve.
8.5.1. Strengths
Maturity and motivation of the students.
Workers / students integrating the labor market.
Diversity and heterogeneity of students, their professional experiences and their age group.
Number of students appropriate to the studies cycle.
Students strong linked with the Algarve region.
8.5.2. Pontos fracos
Trabalhadores/estudantes, com limitações de disponibilidade para estudar, investigar e realizar alguns trabalhos.
Distância que alguns estudantes têm que realizar para frequentar a parte lectiva (problemas monetários e de tempo).
Falta de apoio do Estado, fundamentalmente no que diz respeito a bolsas.
Pouca mobilidade com as Universidades estrangeiras (ex. Programa ERASMUS).
8.5.2. Weaknesses
Workers / students, with limited availability to study, research and do some work.
Distance that some students have to do to attend the school part (time and monetary problems).
Lack of state support, primarily with regard to scholarships.
Little mobility with foreign universities (e.g. ERASMUS).
8.5.3. Oportunidades
Garantir mais formação, para mais estudantes.
Reforçar a abertura social do Ensino Superior a novas camadas de estudantes jovens e à população activa, numa
lógica de aprendizagem ao longo da vida.
Reforçar a qualidade e a relevância da formação e da investigação.
Melhor e mais hipóteses de ingressar no mercado de trabalho, tanto da região como do país.
8.5.3. Opportunities
Ensure more training for more students.
Strengthening social openness of Higher Education to new layers of young students and to the workforce, in a lifelong
learning logic.
Enhancing the quality and relevance of training and research.
Better and more chances to enter the labor market, both in the region and in the country.
8.5.4. Constrangimentos
Depressão demográfica.
Depressão económica da região.
Aumento de desemprego na área específica da arquitectura.
Tempo disponível dos trabalhadores estudantes.
Situação periférica do Algarve, relativamente aos grandes centros culturais, o que implica maior esforço de deslocação
por parte dos estudantes no acesso a eventos científicos e culturais no âmbito do ciclo de estudos.
8.5.4. Threats
Demographic depression.
Economic depression of the region.
Unemployment increase in the specific field of architecture.
Working students available time.
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Algarve peripheral location for major cultural centers, which implies greater delocation effort by students to access
scientific and cultural events within the studies cycle.

8.6. Processos
8.6.1. Pontos fortes
Grande proximidade entre os estudantes e o corpo docente, promovendo a comunicação entre ambos mesmo nos
momentos extras lectivos;
Turmas relativamente pequenas proporcionando aos estudantes um acompanhamento dedicado por parte dos
docentes;
Dimensão da instituição, que permite fluxos rápidos de informação / comunicação entre todos os agentes envolvidos
no ciclo de estudos.
8.6.1. Strengths
Considerable proximity between students and the teaching body, promoting communication between both even at extra
academic moments;
Relatively small classes providing students with a dedicated monitoring by teachers;
Size of the institution, which enables rapid flows of information / communication between all stakeholders involved in
the study cycle.
8.6.2. Pontos fracos
Tendência dos estudantes para basearem a sua preparação na acumulação da informação, em detrimento da
aprendizagem reflexiva e do questionamento crítico;
Dificuldades de adaptação por parte de alguns docentes aos novos paradigmas do ensino reflexivo decorrentes do
Processo de Bolonha.
8.6.2. Weaknesses
Students trend to base their preparation on the accumulation of information, in detriment to reflective learning and
critical inquiry;
Adjustment difficulties by some teachers to new paradigms of reflective teaching arising from the Bologna Process.
8.6.3. Oportunidades
Abertura metodológica proporcionada pelo Processo de Bolonha, que apela à valorização das competências e das
capacidades dos estudantes em detrimento da mera acumulação de informação, revelou-se uma oportunidade no ciclo
de estudos.
8.6.3. Opportunities
Methodological openness provided by the Bologna Process, which calls for upgrading students’ skills and abilities of
students in detriment to the mere accumulation of information, proved to be an opportunity in the studies cycle.

8.6.4. Constrangimentos
Regime pós-laboral dificulta, embora não impeça, a adopção de metodologias de ensino mais activas;
Desempenho de estudantes-trabalhadores condicionado por limitações de disponibilidade exigindo maior empenho da
parte destes;
Necessidade de empenho acrescido da parte de docentes, no sentido de gerar mais interacções de ensinoaprendizagem, no contexto pós-laboral.
8.6.4. Threats
Working after hours hampers, though not obstructing, the adoption of more active teaching methodologies;
Performance of working students subject to availability constraints demanded greater commitment on their part;
Need for greater commitment on the part of teachers in order to generate more teaching-learning interactions in the
after-work context.

8.7. Resultados
8.7.1. Pontos fortes
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Fraco índice de abandono ou retenção de estudantes;
Bons resultados académicos, indiciando uma razoável adequação de processos/métodos de ensino implementados;
Número global de estudantes diplomados nos últimos anos lectivos.
Valorização do contexto científico, cultural e social regional através da realização de investigações, trabalhos práticos,
exposições, palestras, conferências e Workshops no âmbito da região do Algarve.
8.7.1. Strengths
Working after hours hampers, though not obstructing, the adoption of more active teaching methodologies;
Performance of working students subject to availability constraints demanded greater commitment on their part;
Need for greater commitment on the part of teachers in order to generate more teaching-learning interactions in the
after-work context.
8.7.2. Pontos fracos
Apesar da rápida integração no mercado de trabalho por parte dos estudantes diplomados, verifica-se ainda alguma
dificuldade de mobilidade profissional e carência de adequação, ainda que pontualmente, da formação superior obtida
pelo estudante em relação à prática profissional em concreto.
8.7.2. Weaknesses
Despite the rapid integration in the labor market by graduate students, there is still some difficulty in professional
mobility and lack of adequacy of higher education obtained by the student in relation to actual professional practice,
punctual it may be.
8.7.3. Oportunidades
Optimizar a adequação da formação superior do ciclo de estudos às necessidades do mercado de trabalho,
potenciando assim o desempenho profissional futuro dos estudante diplomados.
8.7.3. Opportunities
Optimizing high education adequacy of the studies cycle to the needs of the labor market, thereby enhancing the future
professional performance of student graduates.

8.7.4. Constrangimentos
A actual crise económico-financeira terá reflexos negativos no desempenho dos sectores de actividade relacionados
com o ciclo de estudos, tendo como consequência directa, muito provavelmente, uma maior contenção nas
contratações de estudantes diplomados.
8.7.4. Threats
The current economic and financial crisis will have negative repercussions on the performance of activity sectors
related to the studies cycle, having as a direct consequence, most likely, a greater restraint in hiring graduate students.

9. Proposta de acções de melhoria
9.1. Missão e objectivos
9.1.1. Debilidades
Ciclo de estudos distante dos meios urbanos significativos em Portugal, dificultando o acesso dos estudantes a
bibliotecas, exposições e conferências a nível nacional e internacional.
Falta de reconhecimento público do ciclo de estudos ao nível do território nacional.
Reduzida mobilidade dos estudantes e do corpo docente para universidades estrangeiras.
Escassez de investigação científica realizada pelo corpo docente.
Dificuldade na aproximação dos conteúdos programáticos teóricos à sua aplicabilidade prática no contexto
profissional da arquitectura e urbanismo.
Articulação entre as unidades curriculares, no que respeita aos conteúdos programáticos transversais e específicos.
9.1.1. Weaknesses
Studies cycle distant from significant urban areas in Portugal, hampering students' access to libraries, exhibitions and
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conferences, nationally and internationally.
Lack of public recognition of the studies cycle at the level of the national territory.
Reduced mobility of both students and teaching body to foreign universities.
Shortage of scientific research conducted by the teaching body.
Difficulty in approaching theoretical syllabus to its practical applicability in the professional context of architecture and
urbanism.
Articulation between curricular units, with regard to crosscutting and specific syllabus.
9.1.2. Proposta de melhoria
Promoção e apoio à realização na região de exposições e conferências científicas de nível nacional e internacional.
Reforço da divulgação do ciclo de estudos em Portugal e no estrangeiro.
Reforço do intercâmbio de estudantes e docentes com Universidades estrangeiras.
Apoio ao desenvolvimento de investigação científica por parte do corpo docente.
Reforço das parcerias com profissionais e empresas do sector com vista à realização de sessões/aulas práticas por
forma a permitir uma melhor assimilação desses conteúdos e promover o contacto com a realidade da vida activa.
Reforço da coordenação entre unidades curriculares.
9.1.2. Improvement proposal
Promoting and supporting the implementation in the region of exhibitions and scientific conferences, nationally and
internationally.
Strengthening dissemination of the studies cycle in Portugal and abroad.
Enhanced exchange of students and teachers with foreign universities.
Supporting the development of scientific research on the part of the teaching body.
Strengthened partnerships with professionals and companies of the sector to perform sessions / practical classes in
order to allow better assimilation of such contents and promote contact with the reality of working life.
Strengthening coordination between curricular units.

9.1.3. Tempo de implementação da medida
Prevê-se que as medidas estejam implementadas até ao final do ano lectivo 2011-2012, e que sejam actualizadas
sempre que justificável.
9.1.3. Implementation time
Measures are expected to be implemented by the end of the academic year 2011-2012, and are updated as warranted.

9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta.
9.1.4. Priority (High, Medium, Low)
high
9.1.5. Indicador de implementação
Número de exposições e conferências de nível nacional e internacional realizadas na região;
Aferição da visibilidade do ciclo de estudos a nível nacional e no estrangeiro;
Número de intercâmbios de estudantes e docentes com outras Universidades;
Artigos científicos publicados, ou apresentados em conferências, com peer-review;
Parcerias estabelecidas com o tecido empresarial da região;
Avaliação por parte dos docentes e discentes da adequação da coordenação entre unidades curriculares.
9.1.5. Implementation marker
Number of exhibitions and conferences held nationally and internationally in the region;
Measuring the visibility of the studies cycle at national level and abroad;
Number of students and teachers exchanges with other universities;
Papers published or presented at conferences with peer-review;
Partnerships established with entrepreneurs of the region;
Assessment by teachers and students on the appropriate coordination between curricular units.
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9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.
9.2.1. Debilidades
* Quantidade de informação;
* Insuficiente descrição/formalização de mecanismos e instrumentos;
* Excessiva orientação do sistema de garantia de qualidade a modelos burocratizantes;
* Baixa maturação do sistema interno de qualidade em função da sua relativa juventude.
9.2.1. Weaknesses
• The amount of information;
• Insufficient description/formalizing of mechanisms and tools;
• Excessive orientation of the quality assurance model towards bureaucracy-generating models;
• Low level of maturation of the internal quality assurance system as a result of its relative youthfulness.
9.2.2. Proposta de melhoria
A melhoria global da organização interna e dos mecanismos de garantia de qualidade da instituição passa por um
reforço da cultura de qualidade da mesma e por uma melhor articulação entre todos os intervenientes. Assim, a
principal proposta de melhoria preconizada em ordem à eliminação das debilidades inventariadas é o reforço do
sistema de informação subjacente ao sistema integrado de gestão da qualidade, nomeadamente com a integração no
mesmo de um modelo de balance score card que permita avaliar melhor do grau de cumprimento dos principais
indicadores e respectivo grau de formalização, melhorando a organização da informação e garantindo a reversão para
o interior da instituição dos resultados positivos originados pelo processo de gestão da qualidade.
9.2.2. Improvement proposal
The global improvement of the internal organization and the quality assurance mechanisms of the institution involve
reinforcing its quality culture and a better articulation between all intervening elements. Thus, the main proposal for
improvement submitted, in order to eliminate the weaknesses detected, is the reinforcement of the information system
that underlies the integrated system for quality management. This will be achieved by integrating it with a balanced
scorecard model which allows us to measure more accurately the extent to which the main indicators and their
respective degree of formalization achieve their ends, thus improving information organization and ensuring that the
positive results derived from the process of quality management will revert into the organization.
9.2.3. Tempo de implementação da medida
O período total de implementação desta proposta de melhoria é de três anos. Considerando que neste momento se
encontra em fase inicial de implementação do mesmo, prevê-se a sua conclusão em 2013.
9.2.3. Improvement proposal
The total period of implementation of this improvement proposal is three years. Considering that it is at present in its
initial implementation stage, we foresee that it will be concluded in 2013.
9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta.
9.2.4. Priority (High, Medium, Low)
High
9.2.5. Indicador de implementação
Dois indicadores de implementação: sistema de business inteligence operacional e reactivo ao nível das práticas e
orientações estratégicas do sistema interno de garantia de qualidade – 2011. Modelo de balance score card em
funcionamento com ferramentas complementares de extracção e análise de dados de monitorização – 2013.
9.2.5. Implementation marker
Two implementation indicators: a business intelligent system that is operational and reactive at the level of strategic
practices and guidelines for the internal quality assurance system – 2011. Balanced scorecard model running with
complementary tools to extract and analyse monitoring data – 2013.

9.3 Recursos materiais e parcerias
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9.3.1. Debilidades
Recursos bibliográficos disponíveis na área científica do ciclo de estudos;
Poucas parceiras com outras instituições de ensino superior;
Indisponibilidade de instalações para implementação de laboratórios/oficinas de práticas construtivas.
9.3.1. Weaknesses
Bibliographic resources available in the scientific area of the studies cycle;
Few partnerships with other high education institutions;
Unavailability of facilities for implementation of building practices laboratories / workshops.
9.3.2. Proposta de melhoria
Reforço dos recursos bibliográficos disponíveis na área científica do ciclo de estudos;
Procura de novas parcerias com outras instituições de ensino superior;
Reforço das parcerias com os profissionais e o tecido empresarial da região no intuito de possibilitar aos estudantes o
contactos com o contexto real da realização de obras de arquitectura e urbanismo.
9.3.2. Improvement proposal
Strengthening of bibliographic resources available in the scientific area of the studies cycle;
Seeking new partnerships with other high education institutions;
Strengthening partnerships with professionals and entrepreneurs of the region, in order to provide students with
contacts with the real context of the completion of works of architecture and urbanism.
9.3.3. Tempo de implementação da medida
Prevê-se que as medidas estejam implementadas até ao final do ano lectivo 2011-2012, e que sejam actualizadas
sempre que justificável.
9.3.3. Implementation time
Measures are expected to be implemented by the end of the academic year 2011-2012, and are updated as warranted.
9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta.
9.3.4. Priority (High, Medium, Low)
high
9.3.5. Indicador de implementação
Número de fontes bibliográficas disponíveis na área científica do ciclo de estudos;
Número de parcerias com instituições de ensino superior;
Número de eventos realizados me parceria com profissionais e empresas da região conducentes à promoção do
contactos dos estudantes com o contexto real da realização de obras de arquitectura e urbanismo.
9.3.5. Implementation marker
Number of bibliographic sources available in the scientific area of the studies cycle;
Number of partnerships with high education institutions;
Number of events held in partnership with professionals and companies in the region leading to the promotion of
contacts between students and the real context of execution of works of architecture and urbanism.

9.4. Pessoal docente e não docente
9.4.1. Debilidades
Número de artigos científicos publicados, ou apresentados em conferências, com peer-review;
Dificuldades de adaptação por parte de alguns docentes aos novos paradigmas decorrentes de Bolonha;
Elevado número de horas dispendido pelos docentes na concretização das tarefas complementares decorrentes da
actividade lectiva;
Elevada concentração de tarefas para o pessoal não docente nos períodos de maior actividade lectiva.
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9.4.1. Weaknesses
Number of papers published or presented in conferences with peer-review;
Adjustment difficulties by some teachers to the new paradigms deriving from Bologna;
High number of hours spent by teachers in implementing the tasks arising from supplementary school activity;
High concentration of tasks for non-teaching staff, in periods of high school activity.
9.4.2. Proposta de melhoria
Apoio à realização de investigação por parte do corpo docente;
Apoio à divulgação da investigação realizada pelo corpo docente;
Apoio à adaptação do corpo docente aos novos paradigmas decorrentes de Bolonha;
Agilização das tarefas complementares decorrentes da actividade lectiva, através de plataformas on-line.
Agilização das tarefas administrativas ou de apoio à actividade lectiva, por parte do pessoal não docente, através
simplificação de processos e implementação de plataformas on-line.
9.4.2. Improvement proposal
Support for conducting research by the teaching body;
Support research dissemination conducted by the teaching body;
Support the adaptation of the teaching staff due to the new paradigms deriving from Bologna;
Streamlining of the tasks arising from the complementary teaching activity through online platforms.
Streamlining administrative tasks or supporting teaching activity, on the part of non-teaching staff through simplified
procedures and implementation of online platforms.
9.4.3. Tempo de implementação da medida
Prevê-se que as medidas estejam implementadas até ao final do ano lectivo 2011-2012, e que sejam actualizadas
sempre que justificável.
9.4.3. Implementation time
Measures are expected to be implemented by the end of the academic year 2011-2012, and are updated as warranted.
9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta.
9.4.4. Priority (High, Medium, Low)
high
9.4.5. Indicador de implementação
Número de artigos científicos publicados, ou apresentados em conferências, com peer-review;
Sessões de coordenação e avaliação da adaptação do corpo docente aos novos paradigmas decorrentes de Bolonha;
Número de tarefas complementares simplificadas ou transferidas para plataformas on-line.
9.4.5. Implementation marker
Number of papers published or presented at conferences with peer-review;
Sessions of coordination and adaptation assessment of the teaching body to the new paradigms deriving from
Bologna;
Number of complementary tasks simplified or transferred to online platforms.

9.5. Estudantes
9.5.1. Debilidades
Trabalhadores/estudantes, com limitações de disponibilidade para estudar, investigar e realizar trabalhos práticos;
Reduzido intercâmbio de estudantes com Universidades estrangeiras;
Situação periférica do Algarve, relativamente aos grandes centros culturais, o que implica maior esforço de deslocação
por parte dos estudantes no acesso a eventos científicos e culturais no âmbito do ciclo de estudos.
9.5.1. Weaknesses
Workers / students, with limited availability to study, research and conduct practical work;
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Reduced student exchanges with foreign Universities;
Algarve peripheral location for major cultural centers, which implies greater effort to travel on the part of students to
access scientific and cultural events within the studies cycle.
9.5.2. Proposta de melhoria
Apoio aos trabalhadores/estudantes através da articulação de horários lectivos compactos e a implementação de
plataformas on-line de discussão e partilha de informação maximizando a rentabilidade dos períodos de trabalho extra
lectivos;
Incentivar e apoiar o intercâmbio dos estudantes com Universidades estrangeiras;
Promoção e apoio à realização na região do Algarve de exposições e conferências científicas de nível nacional e
internacional.
9.5.2. Improvement proposal
Support workers / students, through the articulation of compact school hours and implementation of online platforms
for discussion and information sharing to maximize the profitability of extra academic periods of work;
Encouraging and supporting students exchange with foreign universities;
Promoting and supporting the implementation in the Algarve region of exhibitions and scientific conferences of
national and international level.
9.5.3. Tempo de implementação da medida
Prevê-se que as medidas estejam implementadas até ao final do ano lectivo 2011-2012, e que sejam actualizadas
sempre que justificável.
9.5.3. Implementation time
Measures are expected to be implemented by the end of the academic year 2011-2012, and are updated as warranted.
9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta.
9.5.4. Priority (High, Medium, Low)
high
9.5.5. Indicador de implementação
Confirmação da compacidade dos horários lectivos de cada semestre;
Avaliação do grau de utilização, por parte dos estudantes e corpo docente, das plataformas de comunicação on-line
disponíveis;
Número de intercâmbios de estudantes com Universidades estrangeiras;
Número de exposições e conferências de nível nacional e internacional realizadas na região.
9.5.5. Implementation marker
Confirmation of the compactness of each semester school hours;
Assessing the degree of use by students and teaching body of the available online communication platforms;
Number of student exchanges with foreign universities;
Number of exhibitions and conferences of national and international level held in the region.

9.6. Processos
9.6.1. Debilidades
Tendência dos estudantes para basearem a sua preparação na acumulação da informação, em detrimento da
aprendizagem reflexiva e do questionamento crítico;
Dificuldades de adaptação por parte de alguns docentes aos novos paradigmas do ensino reflexivo decorrentes do
Processo de Bolonha;
No Regime pós-laboral existe maior dificulta a adopção de metodologias de ensino mais activas;
Desempenho de estudantes-trabalhadores condicionado por limitações de disponibilidade exigindo maior empenho da
parte destes;
Necessidade de empenho acrescido da parte de docentes, no sentido de gerar mais interacções de ensinoaprendizagem, no contexto pós-laboral.
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9.6.1. Weaknesses
Tendency of students to base their preparations on the accumulation of information in detriment to reflective learning
and critical inquiry;
Adjustment difficulties on the part of some teachers to the new paradigms of reflective teaching arising from the
Bologna Process;
In after-work scheme there is more difficult to adopt more active teaching methodologies;
Performance of working students subject to availability constraints, demanding greater commitment on their part;
Need for added commitment on the part of teachers in order to generate more teaching-learning interactions in the
after-work context.
9.6.2. Proposta de melhoria
Promoção da adaptação dos estudantes e do corpo docente aos novos paradigmas de ensino decorrentes do Processo
de Bolonha, através da realização de sessões informativas e workshops orientados para a prática da aprendizagem
reflexiva e auto-crítica;
Adequação dos programas das unidades curriculares ao contexto do ciclo de estudos, promovendo interacções de
ensino-aprendizagem mais objectivas e profícuas para os estudantes.
9.6.2. Improvement proposal
Promoting the of students and teaching body adaptation to the new paradigms of education under the Bologna
Process, through informative sessions and workshops geared to the practice of self-criticism and reflective learning;
Adequacy of curriculum units programs to the context of the studies cycle, promoting more objective and productive
teaching-learning interactions for students.
9.6.3. Tempo de implementação da medida
Prevê-se que as medidas estejam implementadas até ao final do ano lectivo 2011-2012, e que sejam actualizadas
sempre que justificável.
9.6.3. Implementation time
Measures are expected to be implemented by the end of the academic year 2011-2012, and are updated as warranted.
9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta.
9.6.4. Priority (High, Medium, Low)
high
9.6.5. Indicador de implementação
Confirmação pelas respectivas coordenações verticais e horizontais do ciclo de estudo da adequação dos programas
das unidades curriculares aos novos paradigmas de ensino decorrentes do Processo de Bolonha.
9.6.5. Implementation marker
Confirmation by the respective vertical and horizontal coordinations of the study cycle of the adequacy of programs of
the curricular units to the new education paradigms under the Bologna Process.

9.7. Resultados
9.7.1. Debilidades
Verifica-se ainda alguma dificuldade de mobilidade profissional por parte dos estudantes diplomados;
Necessidade de optimização da adequação da formação superior do ciclo de estudos em relação à prática profissional
em concreto.
Contexto económico-financeiro actual desfavorável para os sectores de actividade relacionados com o ciclo de
estudos, tendo como consequência provável uma maior contenção nas contratações de estudantes diplomados.
9.7.1. Weaknesses
There is still some difficulty in professional mobility by graduate students;
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Need to optimize the suitability of graduates of the studies cycle regarding actual professional practice.
Current economic and financial context unfavorable for business sectors related to the studies cycle, likely resulting in
greater restraint in hiring graduate students.
9.7.2. Proposta de melhoria
Melhorar a adequação dos programas das unidades curriculares do ciclo de estudos ao contexto da prática
profissional da arquitectura e urbanismo;
Melhorar a mobilidade profissional e a adaptação dos estudantes diplomados ao mercado de trabalho através da
realização de sessões formativas e workshops orientados para o contexto da prática profissional da arquitectura e
urbanismo.
Acções de divulgação e sensibilização junto tecido empresarial da região e da Administração Local para a mais valia da
formação superior adquirida pelos estudantes diplomados.
9.7.2. Improvement proposal
Improving the adequacy of curricular units programs of the studies cycle to the context of professional practice of
architecture and urbanism;
Improving professional mobility and the adaptation of graduate students to the labor market by conducting training
sessions and workshops geared to the context of professional practice of architecture and urbanism.
Dissemination and awareness actions among the region's entrepreneurs and Local Government for the added value of
higher education acquired by graduate students.
9.7.3. Tempo de implementação da medida
Prevê-se que as medidas estejam implementadas até ao final do ano lectivo 2011-2012, e que sejam actualizadas
sempre que justificável.
9.7.3. Implementation time
Measures are expected to be implemented by the end of the academic year 2011-2012, and are updated as warranted.

9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta.
9.7.4. Priority (High, Medium, Low)
high
9.7.5. Indicador de implementação
Confirmação pelas respectivas coordenações verticais e horizontais do ciclo de estudo da adequação dos programas
das unidades curriculares ao contexto da prática profissional em arquitectura e urbanismo;
Auscultação regular dos parceiros do tecido empresarial regional e da Administração Local para aferição da
adequação da formação superior do ciclo de estudos em relação às necessidades concretas do mercado de trabalho.
9.7.5. Implementation marker
Confirmation by the respective vertical and horizontal coordinations of the studies cycle of suiting curriculum units
programs to the context of professional practice in architecture and urbanism;
Sounding regular partners of the regional business and Local Government out to measure the adequacy of studies
cycle high education in relation to the specific needs of the labor market.
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