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CAPiTULO I 

Artigo 1 .0 Regime aplicavel 

1. 0 presente regulamento e aplicavel aos 
procedimentos relativos a unidade curricular de 
Projeto de Arte e Design (PAD) do 3.0 ano da 
licenciatura do curso de Arte e Design (AD) da 
Escola Superior de Educac;ao de Coimbra. 

CAPiTULO II 

Artigo 2.0 Principios gerais 

1. 0 regulamento de PAD estabelece direitos e 
deveres de alunos e docentes implicados no 
processo de formac;ao; 

2. 0 documento pretende ainda responder aos 
principios orientadores do curso de Arte e Design e 
contribuir para a consolida9ao dos objetivos das 
suas unidades curriculares; 

3. A concretizac;ao dos pontos anteriores 
pressupoe a disponibilizac;ao de oportunidades de 
desenvolvimento de a96es formativas, individuais 
e/ou coletivas. 

CAPiTULO Ill 

Artigo 3.0 Objetivos 

1. Os objetivos do Projeto de Arte e Design 
sao os seguintes: 

a) Privilegiar a96es de caracter integrador que 
valorizem as componentes de formac;ao 
te6rica, te6rico-pratica e pratica nos 
dominios da arte e do design; 

b) Pro mover o estabelecimento de rela96es 
interinstitucionais entre o curso e entidades 
publicas e/ou privadas que operem nos 
dominios da arte e/ou design; 

c) Proporcionar experiencias de aproximac;ao 
ao mercado de trabalho, como contributo 
para a aqu1s19ao de competencias 
profissionais; 

d) Contribuir para a indu9ao da forma<;ao ao 
tango da vida, como processo de 
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desenvolvimento pessoal, profissional e de 
participa9ao social; 

e) Aplicar metodos e tecnicas de pesquisa 
nos dominios da arte e do design, tendo 
em vista o prosseguimento de estudos. 

CAPiTULO IV 

Artigo 4.° Comissao coordenadora e sua 
composi~ao 

As atividades inerentes ao processo formativo 
nesta unidade curricular serao coordenadas por 
uma comissao composta por: 

a) Diretor do curso de Arte e Design; 

b) Professores da unidade curricular de 
Projeto de Arte e Design; 

c) Professores da unidade curricular de 
Seminario de lnserc;:ao Profissional. 

Artigo 5.° Competencias da Comissao 
Coordenadora 

Compete ao diretor de curso convocar a Comissao 
Coordenadora (CC), por iniciativa pr6pria, ou a 
pedido dos restantes membros. 

As competencias da Comissao Coordenadora sao 
as seguintes: 

a) Ratificar a aprovac;:ao previa pelos 
docentes da unidade curricular dos 
processos individuais de formac;:ao nas 
diferentes modalidades; 

b) Monitorizar eventuais problemas na 
unidade curricular de Projeto de Arte e 
Design e encontrar propostas de resoluc;:ao; 

c) Verificar o cumprimento do Regulamento. 
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CAPiTULO V 

Artigo 6.0 Ambito da unidade curricular 

1. A forma9ao no ambito do PAD assume, sob 
aprova9ao previa da Comissao Coordenadora, uma 
das seguintes modalidades: 

a) PROJETO 
Desenvolvimento de um projeto de voca9ao 
profissionalizante em dominios especificos da arte 
e do design, tendo por referencia um 
contexto/situa9ao real; 

b) ESTAGIO 
Desenvolvimento de a96es profissionalizantes em 
colabora9ao com entidades publicas ou privadas, 
vocacionadas para ambitos diferenciados da arte 
e/ou do design. 

CAPiTULO VI 

Artigo 7.0 Organizac;ao do processo de 
formac;ao 

1. A organiza9ao do processo de forma9ao inclui 
tres fases: 

a) Preparac;ao e organizac;ao iniciais 

1. Defini9ao da modalidade de forma9ao do aluno, 
de acordo com o numero 1, do artigo 6.0 , deste 
regulamento; 

2. No caso da modalidade prevista na alinea a), do 
numero 1, do artigo 6.0

, deverao, na fase inicial, 
serem definidas pelos docentes da unidade 
curricular, em eventual articula9ao com entidades 
ou alunos, as respetivas areas tematicas, ambitos e 
contextos de abordagem; 

3. Levantamento de entidades sob proposta do 
Nucleo de Estagios e Saidas Profissionais da 
ESEC e dos alunos, para se constituirem como 
parceiras no ambito do desenvolvimento de 
estagios; 

4. Sele9ao das entidades parceiras no ambito das 
a96es da unidade curricular de Projeto de Arte e 
Design ap6s valida9ao das institui96es por parte 
dos docentes; 
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5. Estabelecimento de acordos entre a ESEC e as 
entidades que aceitem o convite para se 
constituirem como parceiras; 

6. Prepara9ao dos processes de desenvolvimento 
de projetos de interven9ao, e de integra9ao de 
alunos em contexto de estagio. 

b) Orientac;ao, acompanhamento e supervisao 

1. Planeamento e desenvolvimento dos processes 
associados as diferentes modalidades de 
forma9ao; 

2. Orienta9ao e supervisao do processo de 
forma9ao; 

3. Realiza9ao de projeto de interven9ao ou relat6rio 
de estagio, de acordo com os respetivos 
documentos orientadores a elaborar pelos 
docentes da unidade curricular. 

c) Avaliac;ao 

1. Unidade curricular sujeita a avalia9ao continua e 
sem exame, visando-se o acompanhamento 
permanente das diversas abordagens te6rico
praticas e praticas do aluno; 

2. A admissao do aluno a fase final de avalia9ao 
implica a frequencia minima obrigat6ria de 120 
horas de aulas, no caso dos alunos da modalidade 
de projeto, e de 40 horas, no caso dos alunos da 
modalidade de estagio; 

3. 0 aluno com o estatuto de trabalhador-estudante 
devera, no inicio do ano letivo, comprovar essa sua 
condi9ao e disponibilizar-se para o cumprimento de 
um piano de trabalho a definir pelos docentes da 
unidade curricular, de forma a que sejam 
cumpridos os objetivos formatives de PAD; 

4. Na fase intermedia do processo de forma9ao, o 
trabalho do aluno sera objeto de avalia9ao pelos 
docentes da unidade curricular, designadamente, 
do seu projeto de interven9ao ou relat6rio de 
estagio; 

5. Na decorrencia do ponto anterior, a Comissao 
Coordenadora, sob proposta dos docentes da 
unidade curricular, emite parecer ratificativo sobre a 
continuidade ou descontinuidade do processo 
formative, conducente a realiza9ao de provas 
finais; 
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6. Sem prejuizo do ponto 2 do presente artigo, o 
aluno que injustificadamente falte ao seu local de 
estagio ou apresente comportamento desajustado 
perante a entidade, sera impedido da realizac;ao de 
provas finais; 

7. Para efeitos do cumprimento do numero anterior, 
deve a Comissao Coordenadora reunir 
extraordinariamente e exarar em ata a sua decisao; 

8. 0 aluno devera apresentar uma versao 
provis6ria do seu projeto ou relat6rio de estagio, 
em data a definir no inicio do semestre letivo, para 
analise e avaliac;ao preliminares pelos docentes da 
unidade curricular; 

9. Cada aluno devera entregar ao respetivo 
orientador, na sua versao definitiva, um exemplar 
do projeto ou relat6rio de estagio em suporte 
digital, e um exemplar em suporte de papel; 

10. A avaliac;ao da prova final de apresentac;ao e 
defesa publicas do projeto ou relat6rio de estagio e 
realizada por um juri indicado pelo diretor do curso 
e aprovado pelo Conselho Tecnico-Cientifico; 

11. Prova final de apresentac;ao e defesa publicas 
do projeto ou do relat6rio de estagio, perante o juri 
referido no ponto 10 do presente artigo. 

CAPiTULO VII 

Artigo 8.° Condi~oes de acesso as modalidades 
de projeto e de estagio 

1. 0 desenvolvimento de qualquer das 
modalidades de formac;ao, projeto ou estagio, 
implica que o aluno esteja matriculado no 3.0 ano 
do curso de Arte e Design e tenha tido aprovac;ao 
nas unidades curriculares de Projeto de Arte e de 
Projeto de Design; 

2. Assiste ao aluno o direito de manifestar a sua 
opc;ao pela modalidade de projeto ou de estagio ate 
data a definir pelos docentes da unidade curricular; 

3. A atribuic;ao do aluno a entidade a que esta 
vinculado o seu estagio, sera da responsabilidade 
dos docentes da unidade curricular, sob ratifica9ao 
da Comissao Coordenadora; 

4. Sempre que o numero de vagas para estagio 
seja inferior ao numero de estudantes que optem 
por essa modalidade, devera proceder-se a 
seria9ao dos alunos de acordo com o criteria da 
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media aritmetica obtida nos dois primeiros anos do 
curso; 

5. No caso em que o aluno manifeste a nao
aceitac;ao da entidade atribuida, no prazo de tres 
dias uteis, os docentes devem indicar-lhe a 
realizac;ao de projeto previsto na alinea a), do 
ponto 1, do artigo 6.0

; 

6. Uma vez atribuida e aceite a entidade de 
estagio, o aluno nao podera solicitar mudanc;a ou 
altera9ao da modalidade de formac;ao, sob pena de 
nao realizar a unidade curricular nesse ano letivo; 

7. Excecionalmente, e sempre que por razoes 
alheias ao aluno se justifique a sua desistencia do 
estagio, este podera ingressar na modalidade de 
projeto, de acordo com um piano individualizado de 
forma9ao a definir pelos docentes da unidade 
curricular. 

CAPiTULO VIII 

Artigo 9.0 Locais de estagio e dura~ao 

1. As entidades com as quais se venham a 
estabelecer acordos de colabora9ao deverao 
desenvolver/promover atividades nas areas da arte 
e/ou do design e estabelecer o respetivo piano de 
estagio; 

2. As entidades de estagio deverao reunir 
condi96es de espa90 e equipamento necessarias, 
para o desenvolvimento dos estagios e projetos; 

3. a colabora9ao com entidades parceiras no 
ambito do estagio, podera configurar o 
desenvolvimento de projetos no contexto da ESEC, 
sob orienta9ao dos docentes da unidade curricular; 

4. O Estagio tera a durac;ao minima de 350 horas, 
distribuidas por 4 (quatro) dias em semanas 
consecutivas de permanencia na entidade de 
acolhimento, ou na ESEC; 

5. 0 controlo da assiduidade sera registado em 
formulario pr6prio e a entidade de estagio devera 
informar os professores da unidade curricular caso 
se verifique uma ausencia injustificada do 
estagiario. 
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CAPiTULO IX 

Artigo 10.0 Orienta~ao e supervisao 

1. Os estagiarios serao supervisionados e 
orientados por docente(s) da unidade curricular e, 
nos locais de estagio, a orienta9ao cooperante 
devera ser garantida por profissionais com grau 
academico superior na area das artes visuais 
(design, artes, arquitetura, ... ) ou por profissionais 
de reconhecida experiencia naquela area, 
designados para o efeito pelas entidades parceiras; 

2. Supervisor(es) e Orientador(es) Cooperante(s) 
devem interagir a fim de procederem a prepara9ao, 
desenvolvimento e acompanhamento do processo 
de forma9ao dos alunos; 

3. No caso da modalidade de projeto, cada aluno 
devera contar com um orientador e um 
coorientador, docentes da unidade curricular, que 
garantam o acompanhamento dos trabalhos nas 
componentes da arte e do design. 

Artigo 11.0 Supervisor(es) e Orientador(es) de 
estagio no ambito do Projeto de Arte e Design 

1. Ao(s) supervisor(es) e orientador(es) de estagio, 
docente(s) da unidade curricular, compete garantir 
a orienta9ao do processo de forma9ao dos alunos; 

2. Sao atribui96es do(s) supervisor(es) e 
orientador( es): 

a) lnformar sobre as entidades de acolhimento; 

b) lnteragir com as entidades de acolhimento; 

c) Definir estrategias de acompanhamento das 
atividades de estagio; 

d) Orientar e participar na avalia9ao das atividades 
de estagio; 

e) lnteragir com os intervenientes no processo de 
forma9ao; 

f) Participar na avalia9ao final de desempenho dos 
alunos estagiarios. 

Artigo 12.0 Orientador(es) cooperante(s) de 
estagio 

1. Sao atribui96es do(s) orientador( es) 
cooperante(s): 
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a) Promover a integra9ao do(s) estagiario(s) no 
contexto de forma9ao, fornecendo informa9ao 
adequada sobre a entidade; 

b) Definir e planificar as a96es do(s) estagiario(s); 

c) Acompanhar, apoiar e orientar o processo de 
forma9ao do(s) aluno(s); 

d) lnteragir com o(s) supervisor(es) no ambito do 
processo de estagio; 

e) Participar no processo de avalia9ao qualitativa 
do desempenho do(s) aluno(s). 

Artigo 13.0 Orientador(es) de projeto 

1. Ao(s) orientador(es) e co-orientador(es) de 
projeto, docente(s) da unidade curricular, compete 
garantir a orienta9ao do processo de forma9ao dos 
alunos. 

2. Sao atribui96es do(s) orientador(es): 

a) Definir o ambito do projeto a desenvolver; 

b) lnteragir com entidades externas, sempre que tal 
se justifique; 

c) Definir estrategias de acompanhamento dos 
trabalhos; 

d) Orientar e participar na avalia9ao das atividades 
de projeto; 

e) lnteragir com os intervenientes no processo de 
forma9ao; 

f) Participar na avalia9ao final de desempenho dos 
alunos. 

CAPiTULO X 

Artigo 14.0 Avalia~ao do projeto de interven~ao 

1. A avalia9ao dos alunos em projeto desenvolver
se-a ao longo do semestre letivo, de acordo com a 
proposta de trabalho e baseada nos parametros 
gerais que a seguir se enunciam: 

a) Capacidade de integra9ao de saberes te6ricos, 
te6rico-praticos e praticos adquiridos ao longo do 
curso; 
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b) Capacidade de recolha e analise de informac;:ao 
relevante para a concec;:ao e desenvolvimento do 
piano individual de trabalho; 

c) Desenvolvimento e aplicac;:ao de saberes 
especificos, transversais e multidisciplinares; 

d) Dominio das tecnologias de informac;:ao e de 
outras formas de expressao e comunicac;:ao; 

e) Sentido critico e capacidade de desenvolvimento 
de projetos de intervenc;:ao em contexto real; 

f) Apresentac;:ao de propostas inovadoras e de 
soluc;:oes criativas; 

g) Sensibilidade a critica construtiva, aceitando 
e/ou discutindo aspetos do seu trabalho junta do(s) 
docente(s) da unidade curricular; 

h) Participac;:ao e assiduidade nas sess6es de 
orientac;:ao. 

Artigo 15.0 Avalia~ao do estagio 

1. A avaliac;:ao dos alunos em estagio, pelos 
docentes da unidade curricular, desenvolver-se-a 
ao longo do semestre letivo, baseada nos 
parametros gerais que a seguir se enunciam: 

a) Capacidade de integrac;:ao pessoal e profissional 
na instituic;:ao de acolhimento; 

b) Desenvolvimento de competencias soc1a1s e 
profissionais, utilizando de forma integrada saberes 
pr6prios, transversais e multidisciplinares; 

c) Capacidade de recolha e analise de informac;:ao 
relevante para a concec;:ao e desenvolvimento do 
piano individual de trabalho; 

d) Dominio cientifico e tecnico das materias 
implicadas nas ac;:oes e/ou projetos em que 
participa; 

e) Dominio das tecnologias de informac;:ao e de 
outras formas de expressao e comunicac;:ao; 

f) Sentido de responsabilidade e consciencia 
deontol6gica; 

g) Sensibilidade a critica construtiva, aceitando 
e/ou discutindo aspetos do seu trabalho junta da 
equipa de apoio e supervisao; 
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2. 0 orientador cooperante participara no processo 
de avaliac;:ao final do aluno atraves do 
preenchimento de formulario de avaliac;:ao 
qualitativa, de acordo com os parametros 
enquadrados nos seguintes ambitos: 

a) lntegrac;:ao na entidade de acolhimento; 

b) Desempenho profissional; 

c) Disponibilidade e participac;:ao na reflexao sobre 
o desempenho. 

CAPiTULO XI 

Artigo 16.0 Articula~ao do Projeto de Arte e 
Design com o Seminario de lnser~ao 
Profissional 

1. As unidades curriculares de Projeto de Arte e 
Design e de Seminario de lnserc;:ao Profissional 
poderao desenvolver iniciativas articuladas que 
contribuam para a valorizac;:ao da formac;:ao dos 
futuros profissionais. 

Artigo 17.0 Avalia~ao final 

1. A avaliac;:ao final dos alunos decorre da 
participac;:ao dos seguintes intervenientes e de 
acordo com as seguintes percentagens para a 
atribuic;:ao da classificac;:ao final: 

a) Professores da unidade curricular de Projecto de 
Arte e Design - 60%; 

b) Arguentes (da apresentac;:ao e defesa publicas) -
40%; 

2. Relativamente a classificac;:ao final a atribuir pelo 
professor/orientador, registam-se as percentagens 
das seguintes componentes de avaliac;:ao: 

a) Presenc;:a nas sess6es do Projeto de Arte e 
Design - 20%; 

b) Participac;:ao nos processos de orientac;:ao, 
acompanhamento e desenvolvimento - 30%; 

c) Projeto de intervenc;:ao ou relat6rio de estagio -
50%; 

3. Relativamente a classificac;:ao final a atribuir 
pelos arguentes, registam-se as percentagens das 
seguintes componentes de avaliac;:ao: 
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a) Projeto de intervenc;:ao ou relat6rio final de 
estagio - 60%; 

b) Apresentac;:ao e defesa do projeto, ou do relat6rio 
final de estagio - 40%. 

CAPiTULO XII 

Artigo 18.0 Disposi~oes finais 

1. Os casos omissos neste regulamento serao 
objeto de apreciac;:ao e deliberac;:ao do Conselho 
Tecnico-Cientifico sob proposta da comissao 
coordenadora, tendo por referencia os principios 
gerais contidos neste regulamento. 
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