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Doutoramento em  
Arte Contemporânea 
Colégio das Artes 
Universidade de Coimbra

Coordenação
—————————————————————
António Olaio / Pedro Pousada

Corpo docente 
—————————————————————
Abílio Hernandez Cardoso  
Alice Geirinhas
António Olaio
António Pedro Pita  
Carlos Fortuna  
Diogo Falcão Ferrer  
Delfim Sardo
Fernando Matos de Oliveira
Fernando Penousal Machado
Jacinto Lageira
João Bicker
João Maria André  
João Mendes Ribeiro 
José Maçãs de Carvalho 
Jorge Figueira
José António Bandeirinha  
Luís António Umbelino  
Luís Quintais
Manuel José Portela  
Nuno Grande 
Paulo Providência
Pedro Pousada
Rita Marnoto
Sérgio Dias Branco

Estrutura  
Curricular
—————————————————————
—  Seminário de Arte Contemporânea I 

(Semestral, 30 ects) 
Docente responsável: Rita Marnoto

—  Seminário de Arte Contemporânea II 
(Semestral, 30 ects) 
Docente responsável: Pedro Pousada

—  Tese 
(Bi-anual, total 120 ects)

Ciclo de 
Conferências
—————————————————————
Participaram no ciclo de conferências  
As Artes do Colégio, no âmbito do programa 
de Doutoramento em Arte Contemporânea:

Abílio Hernandez Cardoso
Adriana Bebiano
Ana Marques Gastão
António Filipe Pimentel
António Olaio
António Pedro Pita
António Sousa Ribeiro
Bruce Gilchrist 
Carlos Fortuna
Carlos França
Carlos Garrido Castellano
Carlos Vidal
Catarina Alves Costa
Clara Almeida Santos
Delfim Sardo
Diana Almeida
Diogo Ferrer
Fernando Cabral Martins
Fernando José Pereira
Fernando Matos Oliveira
Filipa Vicente
Gabriela Vaz Pinheiro
Georges Didi-Huberman
Helena Barranha
Isabel Carlos
Jacinto Lageira
Jo Joelson
João Fernandes
João Maria André
João Mendes Ribeiro
João Queiroz
João Tabarra 
Jorge Figueira
José António Bandeirinha
Luís António Umbelino
Luís Quintais
Manuel da Costa Cabral
Manuel Portela
Margarida Medeiros
Mário Caeiro
Mário Krüger
Miguel Von Hafe Pérez
Nairy Baghramian
Nuno Crespo
Nuno Grande
Nuno Porto
Olívia Marques da Silva
Osvaldo Silvestre
Paulo Mendes
Paulo Providência
Pedro Calapez
Pedro Maurício
Pedro Pousada
Pedro Tudela
Rita Marnoto 
Rui Chafes
Rui Vilar
Suzanne Cotter
Vítor Serrão

Objectivos
—————————————————————
1   Desenvolvimento de competências 

específicas no campo da Arte 
Contemporânea nas áreas da investigação 
avançada e da sua prática criativa.

2   Promoção da excelência artística.
3   Implementação de boas práticas de 

investigação em Arte Contemporânea.
4   Promoção de práticas artísticas que 

resultem de uma atenção critica ao 
universo da cultura contemporânea.

Organização
—————————————————————
O ciclo de estudos organiza-se em  
6 semestres, com a realização de um 
seminário temático nos dois primeiros.

Na constatação de que a produção 
artística acontece sempre em relação e 
contaminação, este seminário incluirá um 
ciclo de conferências (As Artes do Colégio) 
com contributos de diferentes áreas do 
saber que, nos seus corpus diversificados, 
interpelam a Arte Contemporânea, sendo, 
por outro lado, a sua centralidade reforçada 
pela presença de agentes do maior 
relevo na produção e divulgação artística 
contemporânea portuguesa.

Os semestres seguintes são dedicados 
à elaboração do trabalho de tese, sempre 
com orientação tutorial e sujeito à 
apresentação e apreciação de relatórios 
semestrais por parte dos doutorandos.

O plano de estudos corresponde à 
necessidade de aprofundar o trabalho de 
investigação e de reflexão crítica iniciada 
nos mestrados, criando oportunidades  
para o desenvolvimento de projectos  
de investigação que cruzam metodologias 
artísticas com as várias áreas que 
transversalmente compõem o espectro 
científico do Colégio das Artes.

Assim, este Doutoramento em Arte 
Contemporânea é um programa pioneiro 
em Portugal e situa-se numa linha de 
desenvolvimento de competências 
avançadas nesta ampla área de estudo  
e de prática. Em suma, a especificidade  
do projecto educativo do Doutoramento  
em Arte Contemporânea do Colégio das 
Artes situa-se em dois eixos fundamentais:
—  O carácter transversal da abordagem, 

que cruza os saberes da academia com  
a prática artística;

—  Uma relação de continuidade em relação 
aos 2ºs ciclos na área da arte, abrindo 
o leque de perspectivas adoptadas 
em direcção à produção teórica, 
mas também em direcção a saberes 
específicos da imanência da exposição 
como dispositivo ou da prática de atelier 
como prática projectual.

—————————————————————
Este curso assume a formação transversal 
no domínio da arte através de uma 
reflexão científica e crítica de natureza 
interdisciplinar.

—————————————————————
O Colégio das Artes opera essencialmente 
no domínio da arte contemporânea, numa 
perspectiva transversal e interdisciplinar, 
e na confluência entre a investigação 
científica, a produção de saber e a prática 
criativa.

Advoga uma perspectiva integradora 
que visa constituir um espaço comum de 
ensino e de investigação que seja factor 
de coesão entre saberes, conceitos e 
métodos diferentes.

Defende uma perspectiva de 
intermediação entre o conhecimento 
académico e a experiência artística;  
a relação entre o saber e o fazer  
é concebida como campo de uma 
produtividade epistemológica em  
que as artes não são apenas objecto,  
mas também instrumento de estudo.

Projecta uma perspectiva sobre o  
fazer e o pensar das disciplinas artísticas 
e áreas afins, capaz de manter um espaço 
de problematização próprio de uma 
escola de pensamento.

—————————————————————
Colégio das Artes
Universidade de Coimbra
Apartado 3066, 3001 – 401 Coimbra
t +351 239 857 019
colegiodasartes@colegiodasartes.uc.pt  
www.uc.pt/colegioartes
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Mestrado em  
Estudos Curatoriais 
Colégio das Artes 
Universidade de Coimbra

Coordenação
—————————————————————
Delfim Sardo

Unidades  
Curriculares
—————————————————————
—  Curadoria de Exposições I  

(Semestral, 10 ects)  
Docente responsável: Delfim Sardo

—  Questões Teóricas da Arte 
Contemporânea  
(Semestral, 6 ects) 
Docente responsável: Jacinto Lageira

—  Crítica e Ensaística sobre Arte 
(Semestral, 6 ects)  
Docente responsável: Nuno Crespo

—  Espaços Expositivos e História 
da Exposição como Dispositivo 
(Semestral, 8 ects) 
Docente responsável: Nuno Grande

—  Curadoria de Exposições II  
(Semestral, 10 ects)  
Docente responsável: Delfim Sardo

—  Museologia e Conservação  
(Semestral, 6 ects)  
Docente responsável: Dalila Rodrigues

—  Produção, Organização  
e Gestão de Projectos  
(Semestral, 8 ects) 
Docente responsável: Delfim Sardo

   Esta u.c. conta ainda com a participação, 
entre outros, de Cristina Grande,  
Isabel Corte-Real, João Ribas,  
José Mateus, Marta Almeida,  
Mark Deputter, Rita Fabiana. 

 
—  Opção Livre 

(a escolher pelo aluno em outro curso 
de mestrado da uc / Semestral, 6 ects)

—  Seminário de Orientação I 
(Semestral, 5 ects) 
Docente responsável: Delfim Sardo

—  Seminário de Orientação II 
(Semestral, 5 ects) 
Docente responsável: Nuno Grande

—  Estágio / Dissertação 
(Anual, 50 ects)

Laboratório  
de Curadoria
—————————————————————
Os alunos desenvolvem um trabalho prático 
num espaço específico das instalações  
do Colégio das Artes que incide sobre  
o trabalho com artistas contemporâneos.

O Laboratório de Curadoria já acolheu 
projetos (que por vezes incluem workshops  
e conferências) de Fernanda Fragateiro, 
Ricardo Jacinto, Francisco Tropa, Gabriel 
Abrantes, João Fiadeiro, Julião Sarmento,  
Luisa Cunha.

O desenvolvimento do Laboratório  
de Curadoria materializa o trabalho prático  
do Seminário de Curadoria II.

Objectivos
—————————————————————
O ciclo de estudos de Mestrado em Estudos 
Curatoriais desenvolve competências nesta 
área de actividade transversal, reunindo 
especialidades oriundas de vários sectores 
das ciências humanas e da teoria e história
da arte com o objectivo de formar 
especialistas nos processos de mediação  
da arte contemporânea.

A oportunidade da criação deste Mestrado 
deriva do grande incremento que o interesse 
e o estudo da arte contemporânea têm 
registado em Portugal, mas também 
do reconhecimento de que a formação 
curatorial fornece competências ajustadas 
à comunicação e sensibilização de públicos 
para a arte contemporânea.

Os Estudos Curatoriais são suporte,  
pelo seu carácter transversal, para o 
incremento de investigação para a qual 
concorrem as diversas disciplinas que 
têm vindo a debruçar-se sobre as práticas 
artísticas — a História de Arte, a Teoria  
de Arte, a Estética, bem como as ciências 
humanas em geral.

Organização
—————————————————————
O Mestrado encontra-se estruturado por 
forma a também desenvolver nos alunos 
competências no âmbito da produção 
cultural, preparando nesse sentido  
os formandos para o desenvolvimento  
de actividades no âmbito geral da gestão  
e administração da cultura contemporânea.

O curso está estruturado em 4 semestres 
ocupados com unidades curriculares  
e seminários teóricos e teórico-práticos e  
pela elaboração de Dissertação, e ou Relatório  
de Estágio.

Aos semestres ocupados com frequência 
de unidades curriculares correspondem  
70 unidades de crédito (ects). À dissertação 
correspondem 50 unidades de crédito (ects), 
para um total de 120 (ects).

—————————————————————
O Colégio das Artes opera essencialmente 
no domínio da arte contemporânea, numa 
perspectiva transversal e interdisciplinar, 
e na confluência entre a investigação 
científica, a produção de saber e a prática 
criativa.

Advoga uma perspectiva integradora 
que visa constituir um espaço comum de 
ensino e de investigação que seja factor 
de coesão entre saberes, conceitos e 
métodos diferentes.

Defende uma perspectiva de 
intermediação entre o conhecimento 
académico e a experiência artística;  
a relação entre o saber e o fazer  
é concebida como campo de uma 
produtividade epistemológica em  
que as artes não são apenas objecto,  
mas também instrumento de estudo.

Projecta uma perspectiva sobre o  
fazer e o pensar das disciplinas artísticas 
e áreas afins, capaz de manter um espaço 
de problematização próprio de uma 
escola de pensamento.

—————————————————————
Colégio das Artes
Universidade de Coimbra
Apartado 3066, 3001 – 401 Coimbra
t +351 239 857 019
colegiodasartes@colegiodasartes.uc.pt  
www.uc.pt/colegioartes


