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PUC

O PUC constitui um documento que visa orientar o processo de 
aprendizagem do estudante ao longo da presente unidade curricular. É, por 
isso, um guião que requer uma leitura atenta e que lhe será útil ao longo de 
todo o percurso. 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

A presente unidade curricular procurará explanar as temáticas principais para 
a compreensão do fenómeno artístico durante a Idade Média e o 
Renascimento em Portugal. A caracterização das obras de arte mais 
relevantes e da conjuntura sócio-cultural que envolveu a sua produção 
assumirá papel de destaque no sentido do conhecimento das linhas essenciais 
definidoras da paisagem artística portuguesa entre os séculos XII a XVI. 

Apresentação da Unidade Curricular
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2. Competências

Pretende-se que, no final desta unidade curricular, o estudante seja capaz de:

� Saber ler e interpretar o monumento ou o objecto artístico, situando-o no espaço e no tempo; 

� Reconhecer as principais tendências artísticas verificadas em Portugal entre os séculos XII a XVI;

� Saber caracterizar a obra de arte de cada um dos períodos artísticos considerados na sua dimensão 
histórica e estética.

Competências a Desenvolver
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3. Roteiro

Nesta Unidade Curricular serão trabalhadas as seguintes temáticas :

Roteiro de conteúdos a trabalhar

Tema 1: Arte Medieval

. Arquitectura românica e gótica: espaço, estruturas e tendências

. Escultura: decoração, devoção e ostentação

. Panorama da pintura quatrocentista

Tema 2: Renascimento

. Problemas da arquitectura tardo-medieval em Portugal

. Escultura: entre o Manuelino e o Renascimento

. As oficinas de pintura na primeira metade do século XVI

Tema 3: Maneirismo 

. O triunfo do Classicismo na Arquitectura

. As gerações de pintores maneiristas
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4. Metodologia

A metodologia de trabalho utilizada nesta Unidade Curricular compreende a leitura e reflexão 
individuais (a), a partilha da reflexão e do estudo com os colegas (b), assim como também o 
esclarecimento de dúvidas nos fóruns e a realização de actividades propostas pelo professor (c).

a) A leitura e a 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.

b) A aprendizagem está estruturada por 3 temas. Para cada tema foi programado um fórum não 
moderado pelo professor (Fórum alunos) e um fórum moderado pelo professor que permanecerão 
abertos ao longo da unidade curricular, proporcionando assim uma interacção activa entre os 
estudantes. 

c) A unidade curricular integra a leitura de textos, o visionamento de vídeos e a realização de 
actividades formativas de carácter individual, programadas em função da cada tema, e que o estudante 
deverá, preferencialmente, procurar desenvolver.

Como vamos trabalhar?
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5. Recursos

BIBLIOGRAFIA:

MIRANDA, Maria Adelaide e SILVA, José Custódio Vieira da, História da Arte Portuguesa - época 
medieval , Lisboa, Universidade Aberta, 1995, em particular pp. 49-175; 

PEREIRA, Fernando António Baptista, História da Arte Portuguesa - época moderna , Lisboa, 
Universidade Aberta, 1992, em particular pp. 23-68, 109-117, 135-152. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, História da Arte em Portugal - O Românico , Lisboa, Ed. 
Presença, 2001. 

ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de e BARROCA, Mário Jorge, História da Arte em Portugal – O 
Gótico , Lisboa, Ed. Presença, 2002. 

PEREIRA, Paulo (dir.), História da Arte Portuguesa , vols. I e II, Lisboa, Temas e Debates, 1995. 

SERRÃO, Vítor, História da Arte em Portugal – O Renascimento e o Maneirismo , Lisboa, Ed. 
Presença, 2002.

NOTA - Será disponibilizado o acesso a outros recursos durante o semestre, nomeadamente em 
suporte video

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. 

Para efeitos de aprovação na Unidade Curricular, o estudante deverá atingir uma classificação total 
mínima de 9,5 valores, devendo esse valor mínimo corresponder a 50% da classificação nos E-fólios e 
a 50 % da cotação do P-fólio. 

Avaliação Contínua
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6.2. Calendário de avaliação contínua

Calendário de avaliação contínua

Outubro Novembro Dezembro Janeiro

E-fólio A
4 valores

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

7 de Novembro

Envio do E-fólio A 
ao professor 

14 de Novembro

Indicação da 
classificação do E-
fólio A

21 de Novembro

E-fólio B
4 valores

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

2 de Janeiro

Envio do E-fólio B 
ao professor

9 de Janeiro

Indicação da 
classificação do E-
fólio B

16 de Janeiro

P-fólio
12 valores

Realização 
presencial

27 de Janeiro 
(Época Normal)

13 de Julho 
(Época de 
Recurso)
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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 sumativo, 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 
para ficar aprovado.

Calendário de Exames:

27 Janeiro (Época Normal)

13 Julho (Época Recurso)

Opção pelo Exame
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7. Plano de Trabalho

Este Plano apresenta a previsão da distribuição temporal das várias 
temáticas, 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 na 
Sala de Aula Virtual.

Calendário e plano de trabalho
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7.1. Primeiro mês

Mês 1

[Outubro] O que se espera do estudante 

1ª Semana

[3 de Outubro a 9 
de Outubro]

- Breve apresentação Individual

- Leia com atenção a totalidade do Plano de Unidade Curricular

- Procure adequar/planificar o seu semestre lectivo com a sua vida 
pessoal/profissional

- Comece por consultar as indicações dadas na sala de aula virtual relativamente 
ao modo de funcionamento da mesma

- Explore os vários espaços criados e coloque dúvidas se sentir necessidade disso 

Tema 1 - Arte Medieval

Tarefas:

- Leitura dos textos indicados

- Esclareça dúvidas e discuta o conteúdo dos textos no Fórum Arte Medieval
com os seus colegas

2ª Semana

[10 de Outubro a 
16 de Outubro]

Tarefas:

- Continuação da leitura dos textos indicados

- Acompanhe com assiduidade o Fórum Dúvidas Arte Medieval, moderado pelo 
professor, de modo a aproveitar intervenções que possam ajudar a clarificar 
aspectos do seu estudo

3ª Semana

[17 de Outubro a 
23 de Outubro]

Tarefas:

- 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 próprio da sala de aula virtual. 

- Realize a Actividade Formativa 1

4ª Semana

[24 de Outubro a 
30de Outubro]

Tarefas:

- Conclusão das tarefas das semanas anteriores.
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7.2. Segundo mês

Mês 2

[Novembro] O que se espera do estudante

1ª Semana

[31 de Outubro a 6 
de Novembro]

Tema 2 - Renascimento

Tarefas:

- Leitura dos textos indicados

- Troque ideias e esclareça dúvidas com os seus colegas no Fórum 
Renascimento

2ª Semana

[7 de Novembro a 
13 de Novembro]

Publicação do E-Fólio A no dia 7

Tarefas:

- Consulte as indicações no Fórum Avaliação Contínua relativas à elaboração 
do E-Fólio A

3ª Semana

[14 de Novembro a 
20 de Novembro]

Entrega do E-Fólio A no dia 14 ao Professor

Tarefas:

- Continuação da leitura cuidada dos textos indicados

- Acompanhe assiduamente e participe no Fórum Dúvidas Renascimento, 
moderado pelo Professor, de modo a aproveitar intervenções que possam 
ajudar a clarificar aspectos do seu trabalho e do seu estudo

4ª Semana

[21 de Novembro a 
27 de Novembro]

Indicação da Classificação do E-Fólio A (dia 21)

Tarefas:

- Continuação da leitura dos textos indicados e da participação no Fórum 
Dúvidas

- Realização da Actividade Formativa 2
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7.3. Terceiro mês

Mês 3

[Dezembro] O que se espera do estudante

1ª Semana

[28 de Novembro a 4 
de Dezembro]

Tarefas:

- Acompanhe com assiduidade e participe nos Fóruns disponíveis no 
sentido de clarificar e resolver algumas questões relativas aos conteúdos 
trabalhados

2ª Semana

[5 de Dezembro a 11 
de Dezembro]

Tarefas:

- Conclusão da Actividade Formativa 2

- Conclusão da leitura dos textos indicados

3ª Semana

[12 de Dezembro a 18 
de Dezembro]

Tarefas:

- Conclusão das tarefas anteriores
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7.4. Quarto mês

Mês 4

[Janeiro] O que se espera do estudante 

1ª Semana

[2 de Janeiro a 8 
de Janeiro]

Publicação do E-Fólio B no dia 2

Tarefas:

- Consulte as indicações no Fórum Avaliação Contínua relativas à elaboração do 
E-Fólio B 

Tema 3 - Maneirismo

Tarefas:

- Leitura dos textos indicados

- Troque ideias e esclareça dúvidas com os seus colegas no Fórum Maneirismo

2ª Semana

[9 de Janeiro a 
15 de Janeiro]

Entrega do E-Fólio B ao Professor no dia 9

Tarefas:

- Continuação da leitura atenta dos textos indicados

- Acompanhe e participe no Fórum Dúvidas Maneirismo, moderado pelo 
professor, de modo a aproveitar intervenções que possam ajudar a clarificar 
aspectos do seu trabalho e do seu estudo

3ª Semana

[16 de Janeiro a 
22 de Janeiro]

Indicação da Classificação do E-Fólio B (dia 16)

Tarefas:

- Conclusão das tarefas das semanas anteriores.

Fim das Actividades Lectivas
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