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PUC

O PUC constitui um documento que visa orientar o processo de aprendizagem do 
estudante ao longo da Unidade Curricular a que se refere. É por isso um guião que 
requer uma leitura atenta e que lhe será útil ao longo de todo o percurso de 
aprendizagem. Aqui encontrará informação sobre as temáticas a estudar, as 
competências a desenvolver, informações sobre como se organiza o processo de 
aprendizagem, como utilizar e tirar partido do espaço virtual relativo a esta Unidade 
Curricular, o que se espera de si, como é avaliado, entre outros aspectos 
fundamentais para realizar da melhor forma este percurso.

O que é o PUC?
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1. A Unidade Curricular

Esta unidade curricular propõe-se  familiarizar os estudantes com a história do 
património em Portugal. Fornece uma panorâmica geral desde a Idade Média ao 
Século XX salientando momentos axiais como a publicação do alvará joanino de 20 
de Agosto de 1721, a revolução liberal e a extinção das ordens religiosas, o 
vandalismo e os protestos dos intelectuais, a legiferação da I República e a 
actividade da DGEMN durante o Estado Novo.

Apresentação da Unidade Curricular
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2. Competências

Pretende-se que, no final desta Unidade Curricular, o estudante tenha adquirido as seguintes 
competências:

� Entender como o património construído foi valorizado entre nós principalmente 
entre os séculos XVIII e XX; 

� Reconhecer as principais problemáticas relativas à questão da salvaguarda do 
património edificado; 

� Identificar os principais intervenientes, individuais e colectivos, na política de 
salvaguarda do património edificado em Portugal; 

� Capacidade de confrontação de pontos de vista diversos sobre os mesmos 
fenómenos históricos. 

Competências a Desenvolver
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3. Roteiro

Nesta Unidade Curricular serão trabalhadas as seguintes temáticas :

Roteiro de conteúdos a trabalhar

Tema 1 Da Idade Média ao Século 
XVIII  

Tema 2 O Século XIX 

Tema 3 O Século XX 
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4. Metodologia

A metodologia de trabalho utilizada nesta Unidade Curricular compreende: i) a leitura e reflexão 
individuais, ii) a partilha da reflexão e do estudo com os colegas e iii) o esclarecimento de 
dúvidas nos fóruns e a realização de actividades propostas pelo professor.

i) A leitura e reflexão individuais acontecem ao longo de todo o processo de aprendizagem. Sem 
a leitura e a reflexão individuais o estudante fica muito limitado na sua participação nos fóruns 
previstos, assim como também, dificilmente, poderá realizar com sucesso as actividades 
formativas programadas.

ii) A aprendizagem está estruturada por temas. Existe um fórum que permanecerá aberto ao 
longo da unidade curricular, proporcionando assim uma interacção activa entre todos.

iii) A unidade curricular integra a leitura de textos e a realização de actividades formativas de 
carácter individual, programadas em função das temáticas, e que o estudante deverá procurar 
desenvolver.

Como vamos trabalhar?
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5. Recursos

Bibliografia Obrigatória:

CUSTÓDIO, Jorge; SILVA, Nuno Vassalo e; SOROMENHO, Miguel, "Salvaguarda do 
Património, Antecedentes Históricos", in Dar Futuro ao Passado, Lisboa, SEC / IPPAR, 1993, 
pp. 21-71.

ORTIGÃO, Ramalho, O Culto da Arte em Portugal, Lisboa, Esfera do Caos, 2006.

Nota: O primeiro destes textos será disponibilizado em PDF. O segundo, na sua edição de 1896, 
está acessível na Biblioteca Nacional Digital. Serão ainda facultados outros recursos durante o 
semestre.

Sugestão: apesar de não ser leitura obrigatória, aconselha-se vivamente a aquisição e 
leitura da obra:

AA.VV., 100 Anos de Património: Memória e Identidade. Portugal 1910-2010, Lisboa, Igespar, 
2010.

Bibliografia Complementar:

CHOAY, Françoise, A Alegoria do Património, Lisboa, Edições 70, 2000.

CUSTÓDIO, Jorge, "Renascença" Artística e Práticas de Conservação e Restauro 
Arquitectónico em Portugal, durante a I República. Fundamentos e Antecedentes, Lisboa, 
Caleidoscópio, 2011.

LACROIX, Michel, O Princípio de Noé ou a Ética da Salvaguarda, Lisboa, Instituto Piaget, 
1999.

MAIA, Maria Helena, Património e Restauro em Portugal (1825-1880), Lisboa, Edições 
Colibri / IHA, 2007.

NETO, Maria João Baptista, Memória, propaganda e poder. O restauro dos monumentos 
nacionais, Porto, FAUP Publicações, 2001.

RAMOS, Paulo Oliveira, "O Alvará régio de 20 de Agosto de 1721 e D. Rodrigo Anes de Sá 
Almeida e Meneses, o 1º Marquês de Abrantes", in Discursos. Língua, Cultura e Sociedade, III 
Série, volume 6, Lisboa, Universidade Aberta, 2005, pp. 87-97. 

Outros Recursos:

GARRETT, Almeida, Viagens na Minha Terra, Lisboa, Na Typographia da Gazeta dos 
Hospitais, 1846 disponível na Internet no seguinte endereço electrónico: 
http://www.gutenberg.org/files/24401/24401-8.txt

HERCULANO, Alexandre, “Monumentos Pátrios. 1838”, in Opúsculos, Tomo II , Lisboa, Na 
Casa da Viuva Bertrand, MDCCCLXXIII disponível na Internet no seguinte endereço 
electrónico: http.//www.gutenberg.org/files/16922/16922-8.txt

Bibliografia e outros recursos
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6. Avaliação

A avaliação assume o regime de avaliação contínua. Os estudantes que não possam seguir esta 
modalidade de avaliação podem optar pela realização de um Exame Final presencial.

A opção pelo regime de avaliação (contínua ou final) será feita pelo estudante até ao final da 3ª
semana lectiva, não podendo ser alterada no decurso do semestre. 

Os estudantes que optem pela avaliação contínua disporão de um Cartão de Aprendizagem, 
pessoal, onde será creditada a avaliação que forem efectuando ao longo do semestre. O Cartão 
de Aprendizagem é um instrumento personalizado e cada estudante tem acesso apenas ao seu 
cartão.

Os estudantes que optem pela realização de um Exame Final terão acesso a todas as orientações 
dadas na plataforma e às Actividades Formativas disponibilizadas ao longo do percurso de 
aprendizagem, mas não aos instrumentos de avaliação utilizados no regime de avaliação 
contínua - E-fólios e P-fólio. Estes estarão disponíveis apenas para os estudantes que optem pela 
modalidade de avaliação contínua.

Como vai ser a avaliação?
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6.1. Cartão de Aprendizagem

Os estudantes que optarem pela avaliação contínua creditam no seu Cartão de Aprendizagem –
CAP – as classificações que obtiveram com a realização de vários trabalhos ao longo do 
semestre e a classificação obtida numa prova presencial, no final do semestre. 

Ao longo do semestre ser-lhes-á proposto que elaborem pequenos trabalhos, designados e-fólios. 
A realização do conjunto dos e-fólios poderá levar à creditação do seu cartão (CAP) de um 
máximo de 8 valores. 

À classificação obtida nos e-fólios juntam-se os valores obtidos na prova presencial, designada 
p-fólio, tendo esta a duração máxima de 90min. Esta prova, p-fólio, terá a cotação global de 12 
valores. 

No sistema de avaliação contínua, a classificação final na unidade curricular corresponde ao 
somatório das classificações obtidas em cada e-fólio e no p-fólio. 

Um e-fólio é um pequeno documento digital elaborado de forma pessoal e incidindo sobre uma 
secção dos temas trabalhados. 

O p-fólio consiste num documento escrito a realizar presencialmente, que complementa os e-
fólios realizados electronicamente. 

As indicações para a realização quer dos E-fólios, quer do P-fólio serão fornecidas no decurso da 
4ª semana de actividades lectivas.

A aprovação na Unidade Curricular implica que o estudante obtenha um mínimo de 4 valores no 
conjunto dos E-fólios e um mínimo de 6 valores no P-fólio.

Avaliação Contínua
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6.2. Calendário de avaliação contínua

Calendário de avaliação contínua

Março Abril Maio Junho

E-fólio A

[4 valores] 

Data da 
especificação 
do trabalho a 
realizar no 
E-fólio A e 
dos 
respectivos 
critérios de 
avaliação 

Data: 27 
de 

Março

Envio do E-
fólio A ao 
professor 

Data: 2 de 
Abril

Indicação da 
classificação 
do E-fólio A

Data: 13 
de Abril

E-fólio B

[4 valores] 

Data da 
especificação 
do trabalho a 
realizar no 
E-fólio B e 
dos 
respectivos 
critérios de 
avaliação 

Data: 8 de 
Maio

Envio do E-
fólio B ao 
professor

Data: 14
de Maio

Indicação da 
classificação 
do E-fólio B

Data: 25 
de Maio

P-fólio 
12 valores

Realização 
presencial

Ver: 
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?
uuid=84b68b8f-902b-4080-8f2e-
7953c8768ac1&groupId=10136
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6.3. Exame

O Exame Final traduz-se numa única prova escrita realizada presencialmente e 
classificada numa escala de 0 (zero) a 20 (vinte) valores.

Esta prova tem um carácter somativo, reportando-se à totalidade dos conteúdos 
abordados na unidade curricular e é realizada no final do semestre lectivo, tendo a 
duração de 2h e 30mn. 

O estudante que optar pela modalidade de exame final, terá de obter neste um 
mínimo de 10 valores. 

Opção pelo Exame
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7. Plano de Trabalho

Este Plano apresenta a previsão da distribuição temporal das várias Temáticas de 
estudo, das actividades e respectivas orientações de trabalho, de modo a que possa 
planear, organizar e desenvolver o seu estudo. Esta informação é complementada 
por orientações que deverá consultar com regularidade nesta Sala de Aula Virtual.

Calendário e plano de trabalho
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7.1. Primeiro mês

Mês 1

Fevereiro O que se espera do estudante 

1ª Semana

27/2 a 5/3 

Abertura da turma aos estudantes

Leia com atenção a totalidade do 
Plano da Unidade Curricular 
(PUC), a fim de ficar com uma 
ideia do modo como se estrutura 
esta unidade curricular.

Participe no Fórum de 
Apresentação,fornecendo alguns 
dados sobre si próprio e dizendo 
o que espera do estudo desta 
unidade curricular.

Dê início ao estudo do Tema 1-
Da Idade Média ao Século 
XVIII

Leia o texto A disponibilizado no 
espaço Biblioteca

Troque ideias com os seus 
colegas no Fórum Geral.
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7.2. Segundo mês

2ª Semana

13 a 19

3ª Semana

20 a 26

Conclua as leituras respeitantes ao Tema 1.

4ª Semana

27/3 a 2/4

Consulte as indicações no Fórum Avaliação Contínua relativas à elaboração do E-Folio A e 
proceda à sua elaboração.

Mês 2

Março O que se espera do estudante

1ª Semana

6 a 12

Conclua a leitura do texto A

Contacte com os seus colegas no Fórum Geral: apresente os seus pontos de vista, explicite o 
que fez, exponha dúvidas, ajude e peça ajuda, se necessário.

Leia os textos B e C.

Indique ao professor até final desta 3ª semana a sua opção de avaliação: Avaliação Contínua
ou Exame Final. Para isso, responda ao questionário "Decisão sobre a Avaliação", no espaço 
desta sala de aula virtual.

Se desejar realize a Actividade Formativa I
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7.3. Terceiro mês

Mês 3

Abril O que se espera do estudante

1ª Semana

3 a 9

Pausa lectiva Páscoa

2ª Semana

10 a 16

Dê início ao estudo do Tema 
2- O Século XIX

Leia o texto D disponibilizado 
no espaço Biblioteca.

Troque ideias com os seus 
colegas no Fórum Geral. 

3ª Semana

17 a 23
Conclua a leitura do texto D.

Acompanhe o Fórum Geral.

Realize a Actividade 
Formativa II

4ª Semana

24 a 30

Inicie a leitura do texto E
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7.4. Quarto mês

Mês 4

Maio O que se espera do estudante 

1ª Semana

1 a 7

Conclua leitura do texto E

Organize as dúvidas que as 
leituras realizadas lhe 
suscitaram e discuta-as no 
Fórum Geral.

2ª Semana

8 a 14

Consulte as indicações no 
Fórum Avaliação Contínua

relativas à elaboração do E-
Folio B e proceda à sua 
elaboração.

3ª Semana

15 a 21

Dê início ao estudo do Tema 3 
- O Século XX.

Leia o texto F disponibilizado 
no espaço Biblioteca.

Troque ideias com os seus 
colegas no Fórum Geral.

4ª Semana

22 a 28

Continue as leituras 
respeitantes ao Tema 3.

5ª Semana

29/5 a 4/6

6ª Semana

5 a 11/6

Continue as leituras 
respeitantes ao Tema 3.

Conclua as leituras 
respeitantes ao Tema 3.

Organize as dúvidas que as 
leituras realizadas lhe 
suscitaram e discuta-as no 
Fórum Geral.
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