
ARQUITETURA

AAD (Arquitetura, Arte e Design) na 
Universidade

público alvo
Alunos do 11º e 12º ano

nº de alunos
15 alunos

ARQUITETURA, ARTES VISUAIS E DESIGN 

descrição

Terás a oportunidade de conhecer os espaços 
da Escola de Arquitetura em Azurém e em 
Couros, no Instituto de Design de Guimarães. 
Contactarás com arquitetos, designers e artistas 
que lecionam na Escola, conhecerás a forma de 
ensinar dos cursos, e participarás em oficinas 
de design, artes e arquitetura. Interagindo 
diretamente com colegas e recém-diplomados 
que estudaram na instituição, tomarás 
conhecimento de estratégias de trabalho e 
processos criativos aplicados aos cursos, bem 
como da experiência de integração no mercado 
de trabalho.

objetivos

•  Conhecer os diferentes cursos e áreas 
disciplinares da Escola de Arquitetura (EAUM);

•  Explorar os espaços da Escola (Campus 
de Azurém e Campus de Couros) tomando 
conhecimento das instalações, equipamentos e 
espaços oficinais e laboratoriais; 

•  Contactar e partilhar experiências com os 
alunos dos diferentes cursos (Mestrado 
Integrado em Arquitetura, Licenciatura em 
Artes Visuais e Licenciatura em Design do 
Produto) participando em atividades no 
âmbito das aulas e tempos laboratoriais;

•  Reconhecer práticas e âmbitos de ação de 
cada uma das áreas disciplinares da EAUM. 

4ª feira 
18-12-2019

5ª feira
19-12-2019

6ª feira
20-12-2019

9:30 – 10:30 Sessão de 
acolhimento

Arquitetura: a aula de 
projecto de arquitetura, 
apresentação e critica 
de trabalhos.

Artes Visuais: técnicas 
de impressão.

10:30 – 12:30 Arquitetura, Arte e 
Design: um percurso 
pelos cursos e pela 
escola. Inclui: Visita ao 
edifício da EAUM no 
campus de Azurém, 
e apresentação do 
Mestrado Integrado 
em Arquitetura, da 
Licenciatura em Artes 
Visuais e da Licenciatura 
de Design de Produto.

12h30 – 14h00 Almoço Almoço Almoço

14:00 – 17:30 Design: prototipagem e 
fabrico rápido.

Design: oficina de 
introdução ao design.

Sessão de encerramento 
na EA.

16:30h - 17:30h 
Sessão de encerramento
Campus de Gualtar


