Ficha de Unidade Curricular

Unidade Curricular
Designação Meios de Impressão
Área Científica Design Cerâmica e Vidro
Ciclo de Estudos Licenciatura de Design Cerâmica e Vidro
Carácter: Obrigatória
Semestre 4º semestre
ECTS 3 ects
Tempo de Trabalho:
Horas de Contacto: 45

Ensino Teórico-Prático (TP) ; sessões de 4h p/ semana x 11 = 44h
Horas de Trabalho Autónomo: 33h
Total: 45
Pré-Requisitos: Não tem.
Objectivos de Aprendizagem:
Gerais: Esta disciplina tem por objectivo a criação de competências
específicas enerentes à reprodução gráfica. Propõem-se Introduzir o
aluno às artes gráficas, conduzindo-o através de briefings específicos
desenhados por forma a explorar vários campos e técnicas de impressão.

pretende-se que o aluno aprenda a utilizar/gerir o espaço oficinal e as
suas ferramentas específicas.
Específicos: O que é o múltiplo? Noção de suporte/objecto : a
importância da impressão na construção da identidade. A Imprerssão e a
ilustração, as necessidades da construção do desenho para o meio de
impressão; A regressão; Transferência de desenho e composição: A
matriz, o Registo, as Máscaras, os tipos de papel : preparação e
impressão. A monocromia / policromia;A separação de côr, Dominar os
conceitos básicos da técnica serigráfica:, da preparação à impressão:
O fótolito, óptimização e revelação, o ecrãn: intoduçao à

problemática da adquação do nº de fios do quadro ao suporte a
imprimir. A tintagem: Preparação de côr e impressão.
Transversais: Capacidade de representação através do desenho.
Capacidade de concretização de maquetagem em arte final Capacidade
de comunicar através do desenho. Domínio de várias ferramentas de
reproduçao e impressão de imagem. Capacidade de planificar,
Capacidade de estudar autonomamente Capacidade de desenvolvimento
projectual autónomo.
Conteúdo Programático:
1. Introdução à linógravura: Ferramentas e prensa; Regressão e desenho, o
positivo e o negativo; A matriz: transferência de desenho e óptimização;
separação de côr: monocromia, policromia; preparação de tinta; impressão.
Limpeza e manutenção do espaço oficinal
Exercícios Utilizados: “Retrato”,”O Público”, Briefing livre de linóleo
2. Introdução à serigrafia: Ferramentas e mesas de impressão, A passagem de
desenho para serigrafia; A separação de côr; Compor pela subtração, o A
passagem de fotografias para serigrafia; O papel da edição de imagem (o
photoshop, e o ilustratour como óptimizadores de fotolitos); Registo e
impressão; Preparação de côr e suportes de impressão; A selecção e
preparação de ecrâns. Limpeza e manutenção do espaço oficinal
Exercícios Utilizados: “Retrato” + seleccionar 1 de 3 briefings (briefing Tshirt; briefing padrão; briefing produto)
Metodologia de Aprendizagem:
Devido ao constrangimento espacial do espaço oficinal, nomeadamente da
parte destinada à serigrafia, sentiu-se a necessidade de criar uma dinâmica de
carrossel na disciplina. Assim sendo, foram criados 2 blocos contendo os
conteúdos da unidade curricular. A turma será dividida em blocos
suficientemente ageis a fim de rodarem nas várias posições da oficina
(Prenças,Zonas de tintagem, mesas de serigrafia, estufa…) recebem
introduções paralelas executando os mesmos briefings. O aluno tem que
mapear as suas sessões de trabalho, tanto na formação presencial como
autónoma. Existe um sistema de marcações para o efeito, controlado pela
assistente Vera Gonçalves

Presencial: As aulas Teórico-Práticas e a aprendizagem reflectem-se na
capacidade de desenvolver portfolio a partir da respostas a exercícios
específicos, com funções comunicacionais diversas, trabalhados em
diferentes técnicas de impressão. O portfolio é resultante do conjunto de
projectos desenvolvidos de das horas de contacto e horas autónomas de
trabalho. É através da experimentação, orientação do docente e método
empírico no processo heurístico que o aluno deverá desenvolver o seu
portfolio onde aplica os seus conhecimento teórico-prático adquiridos
nesta unidade curricular.

A metedologia a aplicar na execussão dos projectos sera: investigação,
desenvolvimento de conceito e execussão, sempre com o enfoque na
realização e defesa do objecto, todas as fases do projecto estão sugeitas a
acompanhamento e negociação prévia com o docente.
Autónoma: Investigação e desenvolvimento dos projectos propostos
nas aulas.
Avaliação de Competências:
Nas Aulas Teórico-práticas o aluno deve ser avaliado pela sua participação nas aulas.
Como está estipulado no “Regulamento Geral da Formação Graduada e PósGraduada no Instituto Politécnico de Leiria e Regimes Aplicáveis a Estudantes em
Situações Especiais” no Artigo 53.º”, o aluno terá que ter uma participação
obrigatória pelos de 75% das aulas ou em actividades relacionadas com a unidade
curricular.
A avaliação de aluno é continua, através da sua participação nas aulas, tendo
avaliações periódica no final de cada exercícios propostos nas aulas, no final do
semestre haverá uma Avaliação Final. Na Avaliação Final o aluno terá apresentar e
defender o seu portfolio que deve ser representativo do desenvolvimento de um
discurso visual próprio. Este portfolio deve ser constituído por todas as etapas de
todos exercícios propostos nas aulas.
Deste modo poder-se-á avaliar o aluno pelas suas capacidades de resposta às
questões e exercícios propostos nas aulas, quer nas suas competências teóricas, quer
nas suas competências práticas que se reflectem no desenvolvimento do portfolio.
O aluno que obtiver um resultado positivo na Avaliação Final está dispensado dos
exames, a não ser que queira fazer melhoria de nota. Os que não obtiveram resultado
positivo na Avaliação Final terão que ir a Exame para concluírem a unidade

curricular. No Exame o aluno deverá defender o seu portfolio, que deve ser
constituído por todos exercícios propostos nas aulas, como mais um exercício extra.
O Exame de Recurso é para os alunos que não obtiveram nos anterior momentos de
avaliação. Este exame é semelhante ao exame normal apenas terá mais dois
exercícios extras.

Bibliografia Recomendada: (Bibliografia de base fundamental para o bom
aproveitamento na UC)
The complete printmaker, por John Ross, Clare Romano, Tim Ross
Screen Printing, the complete water-based system, por Robert Adam & Carol Robertson
Printmaking history and process, by Saff Donald & Sacilotto

Jornais Nacionais:
O Público; Expresso; Diário de Noticias
Revistas:
Baseline
Eye
Creative Review
Printmaking Today
Wired

Bibliografia Complementar: (Bibliografia que permite ao aluno expandir e aprofundar
a aprendizagem no âmbito da UC)
Panorâmica das Artes Gráficas, por Carlos de Sousa Rocha e Mário Marcelo Nogueira
Técnicas de gravura artística, por Alice Jorge e Maria Gabriel
Screen Printing, por Sammuel Hoff
Making Wood Cuts, por Hutton Warnick
Contemporary Art in Print, porPatrick Elliot

Imprensa Estrangeira: Financial Times; The Independent; The times; El país; La
vanguardia; Washington post; L’iberation

Distribuição de horas totais de trabalho em 20 semanas por conteúdos
programáticos e por métodos pedagógicos (este campo está em
preparação)

1.ª semana
Apresentação das oficinas . Segurança . Introdução ao material da oficina.
Apresentação do programa e metedologias: a investigação e o papel do Sketch –book ,
a apresentação de portfólio
2.ª semana
Introdução às técnicas de impressão: contextualização Histórica
Introdução à linogravura: desenho, goivas, matriz , registo
Introdução à tintagem: preparação de tinta, introdução à prença
Exercício: Retrato -stencil cartão, desenho directo na chapa, mascaras, impressão,

3.ª semana
Exercício RetratoI: impressão,os vários papeis, optimização da matriz: da prova à arte
final.

4.ª semana
Introdução à serigrafia, até 5 grupos de cada vez na sala de serigrafia (grupos não
maiores que 4 pessoas)
Exercício: RETRATO II
1ªsessão: Seleccionar um elemento do grupo e desenhá-lo. Seleccionar o 1 desenho e
criar 2 fótolito utilizando caneta bloqueadora, 2 cores, composição de grupo, a
passagem para a téla, a preparação de cor, a impressão
5.ª semana
Exercício: RETRATO II
2ªsessão: Continuação de trabalhos, Impressão, acompanhamento de trabalhos.
Apresentação do Briefing Livre de linóleo
6.ª semana
Tutorias para negociar o briefing livre de linóleo
Investigação e desenvolvimento de trabalho

Apresentação dos Briefings de serigrafia. Cada aluno tem de escolher 1 de 3 briefings
possiveis a saber
Investigação
7.ª semana
Briefing livre de linóleo: continuação e acompanhamento de trabalhos
Segundo Briefing de serigrafia : Selecção, apresentação de investigação, tutorias
8.ª semana
Briefing livre de linóleo: tutorias, continuação e acompanhamento de trabalhos
Segundo Briefing de serigrafia : tutorias, continuação e acompanhamento de trabalhos

9.ª semana
Briefing livre de linóleo: tutorias, continuação e acompanhamento de trabalhos
Segundo Briefing de serigrafia : tutorias, continuação e acompanhamento de trabalhos
10.ª semana
Briefing livre de linóleo: tutorias, continuação e acompanhamento de trabalhos
Segundo Briefing de serigrafia : tutorias, continuação e acompanhamento de trabalhos
11.ª semana
Briefing livre de linóleo: tutorias, continuação e acompanhamento de trabalhos
Segundo Briefing de serigrafia : tutorias, continuação e acompanhamento de trabalhos

12.ª semana
Briefing livre de linóleo: tutorias, continuação e acompanhamento de trabalhos
Segundo Briefing de serigrafia : tutorias, continuação e acompanhamento de trabalhos
13.ª semana
Conclusão de trabalhos, edição de portfólios
14.ª semana
Conclusão de trabalhos, edição de portfólios

15.ª semana
Avaliação Final dos alunos

16.ª semana
Preparação para o exame
17.ª semana
Exame
19.ª semana
Preparação do exame de recurso
20.ª semana
Exame de Recurso

