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SEMINÁRIOS (M4306)

4. Unidade Curricular

 1

6. Ano curricular

º

º

5. Área Científica

2º Semestre

7. Tipo de Unidade Curricular / Semestre

Arquitectura e Artes (2º Ciclo)

1. Unidade Orgânica
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8. Tipo de aula e carga horária (tempo de trabalho)

 30,00

 5,00

 7,50

9. Créditos

Aulas Teóricas:

Aulas Práticas:

Aulas Teórico-práticas:

Orientação Tutorial:

10. Coordenador da Área Científica

11. Regente

Prof. Doutor Arq. PEDRO DUARTE CORTESÃO MONTEIRO

12. Assistentes

13. Língua de ensino

Português

14. Objectivos Gerais

A UC deverá constituir-se como uma UC charneira, agregadora de um conjunto de conteúdos 

especulativos e de um conjunto de conteúdos pragmáticos dirigidos às especificidades dos 

temas de investigação e em articulação com os conteúdos desenvolvidos nas restantes UCs 

(em particular em Projecto de Design).

A UC é composta por um conjunto de seminários com o objectivo de disseminar conhecimento . 

O programa não é previamente definido, resultando dos saberes apresentados por um conjunto 

heterogéneo de

15. Objectivos Específicos

São objectivos de aprendizagem desta unidade curricular a solidificação de uma cultura de 

design indispensável a qualquer estudante pós-graduado em Design. 

Criar uma visão holística da formação e da actuação profissional do designer. 

Desenvolver competências metodológicas e processuais como elementos cruciais de 

formalização da prova de dissertação que culminará este segundo ciclo. 

Promover o contacto entre diferentes profissionais da mesma área, mas apresentado diferentes 

abordagens, tema

16. Competências a adquirir
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- Saber relacionar conteúdos teóricos do Design em favor da prática

- Saber relacionar conteúdos exteriores ao Design com conteúdos e práticas disciplinares

- Desenvolver o sentido da curiosidade sobre o mundo que o rodeia. 

- Encontrar na investigação um instrumento estratégico e sustentado de possíveis respostas , 

procurando a excelência e a

inovação.

- Desenvolver capacidade critica sobre a função do designer e as formas de usar e exercer o 

design.

- Desenvolver a capacidade de análise e

As aulas abordarão exemplos diversos motivando a capacidade de análise e consequente 

debate, das questões apresentadas.

As apresentações podem ? isoladamente ou tratadas em conjunto(s) ? dar origem a reflexões 

teóricas. 

Como apoio à investigação, os alunos desenvolverão trabalhos práticos permitindo o 

conhecimento da relação teoria e prática.

17. Metodologia de ensino

A unidade curricular de Seminários baseia-se na promoção de apresentações de trabalhos 

profissionais e académicos, pelos diferentes oradores convidados, e também pelos próprios 

discentes. 

Complementarmente serão feitas apresentações e promovido debates em função dos temas de 

investigação em desenvolvimento pelos discentes. 

O objectivo deste tipo de actuação pretende a investigação dos diferentes temas apresentados , 

incentivar a análise critica dos alunos como estrutura construtiva da sua formação de saberes e 

sobretudo o aperfeiçoamento da sua capacidade de comunicação, exercitadas pelas suas 

intervenções e/ou colaborações escritas e orais.

O carácter teórico-prático da disciplina solicita o desenvolvimento de trabalhos práticos, nos 

quais se considera primordial a organização dos diferentes tipos de informação que fazem parte 

dos diferentes trabalhos a desenvolver, independentemente do seu carácter académico ou 

profissional, e que devem integrar este segundo ciclo de estudos.

Auto disciplina e confiança nos conhecimentos teórico/práticos adquiridos de modo a extrapolar 

para exercícios práticos (desafios profissionais) solicitados extra aulas.

18. Conteúdos Programáticos

A avaliação será feita com base na assiduidade, participação e empenhamento nos debates 

feitos nas aulas durante o contacto privilegiado pelo espaço da aula, na execução e 

apresentação de trabalhos de ap licação dos conhecimentos.

Os trabalhos pedidos, serão objecto de enunciado próprio, seguindo a metodologia mais 

apropriada para o objectivo a atingir e devidamente calendarizados.

19. Métodos de Avaliação

Bibliografia recomendada. 

Recursos digitais diversos: redes sociais, plataformas de gerações de ideias, etc.

Videos.

20. Recursos Didácticos
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Design

Sociedade

Crítica

21. Palavras Chave

RAWSTHORN, AliceAutor(es):

23. Bibliografia Principal

Hello World: Where Design Meets LifeTitulo:

Edição: 1ª

London

 2013

Local:

Ano:

Hamish HamiltonEditora:

SUDJIC, DeyanAutor(es):

The language of thingsTitulo:

Edição: 2ª

London

 2009

Local:

Ano:

PenguinEditora:

BAYLEY, StephenAutor(es):

General KnowledgeTitulo:

Edição: 1ª

London

 2000

Local:

Ano:

Booth-Clibborn EditionsEditora:

HELLER, S. & VIENNE, V.Autor(es):

24. Bibliografia Complementar

Citizen designer : perspectives on design responsibilityTitulo:

Edição:

New York

 2003

Local:

Ano:

AllworthEditora:

RLHOFF, Michael; MARSHALL, Tim; Board of International Research in 

DesignWHITELEY, Nigel

Autor(es):

Design dictionary : perspectives on design terminologyTitulo:

Edição: 1ª

Basel

 2008

Local:

Ano:

BirkhäuserEditora:
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Ficha técnica MIP

Título

Autor

Classificação

Descritores

Colaborador(es)

Data/Hora

Formato de dados

Estatuto de utilização

Relação

(c) Universidade Lusíada de Lisboa, 2014

Programa da unidade curricular 'SEMINÁRIOS': 

Ano Lectivo 2014/2015

-

-

-
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Texto, PDF

Acesso público

Versão 1,0

Prof. Doutor Arq. PEDRO DUARTE CORTESÃO 

MONTEIRO
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