
    

 
 

 
 

  

  

Verão no Campus 2016 
Programa 

 

ARQUITETURA 

Workshop de Fabrico Digital 

 

Datas: 25 a 29 de Julho de 2016 

Local: Instituto de Design, Campus de Azurém, Guimarães 

Público a que se destina: alunos do 9º ao 12º  

Nº de participantes: 15 alunos 

Critérios de seleção: Ordem de chegada das inscrições 

 

Esta atividade tem como objetivo explorar o potencial criativo da emergente introdução de 

tecnologias digitais de modelação e fabrico no design e arquitetura. Ao longo dos cinco dias de 

tutoria os alunos serão desafiados a imaginar, desenhar e construir formas e geometrias que 

explorem o seu sentido estético, funcional e espacial. Os alunos irão experimentar uma 

metodologia de conceção de "projeto" que assenta do desenvolvimento de modelos virtuais e 

modelos físicos (maquetes). Neste sentido, serão ensinados e aplicados princípios básicos para 

a utilização de programas de modelação 3D, e ainda, diferentes tecnologias de fabrico digital 

disponíveis para o fabrico de modelos físicos, nomeadamente por prototipagem rápida e 

processos de subtração. 

 

Nome da atividade: Worshop de Fabrico Digital 

Hora / Dia 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

9:30 – 12:30 
Sessão de 

acolhimento 
Programas de 
modelação 3D 

 
Programas de 
modelação 3D 

 

Programas de 
modelação 3D 

Laboratório de 
Design de 
Produto; 

Fabricação de 
modelos com 
impressora 3D 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 



14:00 – 17:30 

Visita ao Instituto 
de Design e 

Apresentação da 
Licenciatura em 

Design do Produto 
 

Laboratório de 
Design de 
Produto; 

Fabricação de 
modelos com 

CNC 
 

Tarde lúdica 

 
Laboratório de 

Design de 
Produto; 

Fabricação de 
modelos com 
máquina de 
corte a laser 

 
 

Sessão de 
encerramento 
com atividades 

lúdicas 

 

 

 

Arquitetura, espaços de desenho e imaginação 

 

Datas: 25 a 29 de Julho de 2016 

Local: Escola de Arquitetura, Campus de Azurém, Guimarães 

Público a que se destina: alunos do 9º ao 12º  

Nº de participantes: 15 alunos 

Critérios de seleção: Ordem de chegada das inscrições 

 

Esta atividade divide-se em quatro secções distintas mas complementares: Arquitectura: um 

percurso pela escola, curso e cidade; Desenho e Geometria: Espaço dobrado; Desenho de 

Observação; e Oficina de Maquetes: Casa Desperdício. 

Arquitectura: um percurso pela escola, curso e cidade 

A actividade inicia-se com um percurso pelas instalações da Escola de Arquitectura, em Azurém, 

apresentando o curso de Mestrado Integrado em Arquitectura, após o qual desenhar-se-á um 

passeio pelo centro histórico de Guimarães, com chamadas à sua história urbana e intervenções 

mais recentes. 

Desenho e Geometria: Espaço dobrado 

Pretende-se com esta oficina explorar a possibilidade de resolução espacial com base em 

elementos bidimensionais. Tendo como origem e base de trabalho um plano bidimensional (folha 

de papel) procura-se através da compreensão de operações de transformação geométricas e de 

regras matemáticas desvendar hipóteses de aplicação da dobragem e do corte no processo 

criativo da arquitetura.  

Desenho de observação 

Esta atividade divide-se por dois momentos. Na 1ª sessão os participantes irão desenhar e visitar 

o centro histórico da cidade de Guimarães, onde poderão aprender algumas técnicas de 

observação e representação do espaço e da perspetiva. A 2ª sessão realizar-se-á na EAUM, 

aqui os participantes serão assistidos na exploração de gráfica e plástica de instrumentos de 

desenho frente a diferentes temas ou assuntos de desenho. Pretende-se com esta breve oficina 

transmitir o gosto e o prazer de desenhar, deixando clara a importância que o desenho pode ser 

como ferramenta de observação e interpretação do nosso envolvente. NOTA: Os participantes 

devem trazer o seu próprio material para esta secção da actividade. Sugere-se: bloco de 

pequenas dimensões (A5 ou A6) e material riscador. 



Oficina de Maquetas: Casa Desperdício 

Nesta oficina, propõe-se desenvolver ao ar livre, nos jardins da EAUM, uma estrutura 

arquitectónica de pequena dimensão, efémera, a partir de lixo, materiais reciclados 

ou desperdícios industriais (como tubos de cartão, redes ou tecidos). A construção desta 

"casa desperdício" terá uma primeira fase de discussão colectiva do projecto tendo em 

consideração os materiais disponibilizados pela Escola e uma segunda fase para 

construção colectiva da estrutura. Promovendo o trabalho de equipa, esta será a oportunidade 

para exercitar a capacidade de improviso com poucos recurso e compreender que tudo pode ser 

transformado em arquitectura. 

 

Nome da atividade: Arquitetura, espaços de desenho e imaginação 

Hora / Dia 
2ª feira 

25-07-2016 
3ª feira 

26-07-2016 
4ª feira 

27-07-2016 
5ª feira 

28-07-2016 
6ª feira 

29-07-2016 

9:30 – 
12:30 

Sessão de 
acolhimento 

 

Desenho e 
Geometria: 

Espaço 
dobrado 

Desenho de 
Observação: 

Desenhar 
Guimarães 

Oficina de 
maquetes: 

Casa 
Desperdício 

Oficina de 
maquetes: 

Casa 
Desperdício 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

14:00 – 
17:30 

Arquitectura: 
um percurso 
pela escola, 

curso e cidade 

Desenho e 
Geometria: 

Espaço 
dobrado 

Tarde lúdica 
(a cargo do 

GCII) 

Oficina de 
maquetes: 

Casa 
Desperdício 

Sessão de 
encerramento 

com 
atividades 

lúdicas 
 

 


