
projecto fotográfico – método, selecção, edição e exposição 
Criação de um projecto fotográfico individual, original, baseado num tema 
definido pelo estudante, no início do semestre, que explore conceptual e 
tecnicamente uma linguagem fotográfica própria, alicerçada nos conheci-
mentos teóricos e técnicos expostos e discutidos nas aulas. 
Na elaboração do projecto são adoptados os processos analógicos e/ou 
digitais de registo e edição fotográfica mais adequados ao seu desenvolvi-
mento. A concepção e produção do projecto apresenta-se sob a forma de 
uma publicação e de um portfólio. Todo o processo de trabalho é registado, 
organizado e publicado periodicamente numa plataforma online, preferen-
cialmente tumblr.

publicação
Desenvolvimento e maquetização de um livro que exponha o projec-
to desenvolvido, estudando a selecção, sequência e relações formais e 
metafóricas a criar entre as fotografias. A inclusão de texto e legendas, o 
formato, número de páginas, tipo de impressão e encadernação é definido 
individualmente em função das características do projecto. 
Deverão ser realizados dois exemplares, um dos quais entregue para o ar-
quivo da FBA.UP, e um vídeo que documente o livro, a publicar na plata-
forma individual do estudante.

portfólio/exposição 
Desenvolvimento e impressão de um portfólio de 5 a 10 fotografias, com 
base na selecção e sequência definida no livro, com o objectivo de ser apre-
sentado na exposição anual As fotografias e o resto # 04, no Museu da Facul-
dade. A exposição decorre de 18 a 25 de Janeiro de 2019.
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Ever since the publication of Henry Fox Talbot’s Pencil of 
Nature (1844–46), the home of the photograph has been 
the book as much as the gallery wall. It could even be 
argued that the book is the first and proper home of the 
photographic image from which it moved out to take up 
residence in the fine art gallery and the modern museum 
in the early twentieth century. 
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