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ESPECIFICAÇÃO DO PROGRAMA 
(ANO ACADÉMICO 2020/21)

BA (Hons) Design
https://lsdm

london.com
/pt/course/graduacao-em

-design

A Licenciatura em Design é destinada a estudantes, profissionais, artistas ou freelancers com a ambição ou 
carreira consolidada nas áreas da publicidade (diretores de arte, produtores ou designers), design visual, 
de comunicação, design gráfico e interativo (designers, produtores, líderes de equipa, diretores de arte ou 
diretores criativos). Os alunos da Licenciatura em Design terão a oportunidade de trabalhar em agências 
visuais (publicidade, design) ou empresas de design de produto, design de comunicação, design interativo, 
entre outros. Este é um Programa modelo sujeito a modificações pelo órgão acreditador.

ACREDITAÇÃO PELA UCA

Órgão Acreditador: University for the Creative Arts

Título do Diploma e Tipo: BA (Hons)

Título do Curso: BA (Hons) Design

Localização do Curso: Online

A University for the Creative Arts (UCA) é a universidade #1 de artes criativas no Reino Unido.

endo a segunda maior fornecedora de educação criativa na Europa e com cerca de 160 anos de história, 

os graduados da UCA incluem vencedores de Óscares, cineastas, animadores, designers de moda 

reconhecidos internacionalmente, apresentadores de televisão e nomeados ao Prémio Turner.

A UCA acredita todos os nossos quatro cursos: Licenciatura em Marketing - BA (Hons), Licenciatura 

em Design - BA (Hons), Mestrado em Marketing (MA) e Mestrado em Design (MA).

· Posicionada em 13º lugar entre todas as universidades do Reino Unido, pela Guardian League Table 

(2020)

· Universidade de artes criativas com a melhor classificação nos três rankings do Reino Unido 

(2020)

· Em 2º lugar entre todas as universidades modernas, pelo Complete University Guide (2020)

· Nomeada “Universidade Moderna do Ano” pelo �e Times e Sunday Times Good University Guide 

(2019)

· Vencedora do prémio TEF Gold Award para o ensino de excelência (2019)
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DESCRIÇÃO GERAL DO CURSO
A Licenciatura em Design foi concebida para todos aqueles que desejam adquirir novas habilidades, 
conhecimentos e encontrar novas soluções no desenvolvimento de novas propostas para questões 
globais no Design. O plano de curso foi delineado a partir da decisão estratégica através de uma 
atitude multidisciplinar nos mercados globais. 
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COMPETÊNCIAS DA APRENDIZAGEM
A Licenciatura em Design prepara profissionais para as diversas áreas do design 

proporcionando um ensino superior avançado, abrangente, coordenado e apoiado pelos 

últimos desenvolvimentos nos campos científico e tecnológico. O plano de curso da 

Licenciatura em Design da LSDM foi desenvolvido e dividido em 3 etapas distintas:

ETAPA 1

A primeira etapa, correspondente ao primeiro ano do curso, visa preparar os alunos da LSDM 

para as diversas áreas do design através da compreensão contemporânea e abrangente dos 

conceitos, ferramentas, história e métodos de design em geral. Visa também abranger as 

ligações entre as principais áreas de atividade (tais como comunicação, interação e design 

do produto) através do desenvolvimento de uma visão abrangente dos temas associados à 

missão do design, à sua interação com os mercados e ao seu papel na sociedade.

ETAPA 2

A segunda etapa, correspondente ao segundo ano do curso, visa incutir competências sólidas 

para o desenvolvimento e implementação de projetos, articuladas em torno das principais 

áreas de conceção de comunicação, design interativo e design de produto. Os alunos serão 

capazes de:

· Identificar e analisar: analisar o ambiente em que ocorre a resolução de problemas, 

pensar criativamente, identificar as condições e os objetivos associados à resolução de 

problemas e identificar os recursos e as competências necessárias;



· Fazer escolhas: tomar decisões, compreender as incertezas e os riscos associados, 

antecipar as futuras implicações das decisões e desenvolver a capacidade de argumen-

tação;

· Integrar: processos e diversidade de interesses em simultâneo com o aumento da 

flexibilidade e a inovação;

· Implementar: planeamento e organização, criação de ambientes apropriados, implemen-

tação e controlo, desenvolvimento de competências criativas nas fases de conceção e 

execução do projeto.

ETAPA 3

A terceira etapa, correspondente ao terceiro ano do curso, visa consolidar o conhecimento 

adquirido nas unidades curriculares anteriores e progredir com autoconfiança, realismo e 

empreendedorismo. Será nesta etapa que os alunos da LSDM irão desenvolver o seu projeto 

final de curso através das seguintes competências:

· Flexibilidade: ser capaz de lidar com uma variedade de projetos de design e adaptar-se a 

circunstâncias em mudança como um profissional multicompetente e aberto ao trabalho 

numa equipa multidisciplinar;

· Empatia: ser capaz de compreender diferentes pontos de vista e argumentá-los;

· Realismo: fazer uma avaliação válida das suas próprias capacidades e das capacidades de 

atuação em qualquer momento, confiando na sua própria competência e desempenho;

· Empreendedorismo: capacidade de criar, desenvolver e vender uma ideia, trabalho visual, 

produto ou serviço.

 
CORPO DOCENTE
O corpo docente é composto por professores qualificados, experientes e respeitáveis. Para 

além da formação académica ao nível de doutoramento, apresentam carreiras profissionais 

consolidadas, interligando a componente académica com o mercado de trabalho:

TUTOR CENTRE
Os alunos da LSDM são acompanhados semanalmente através do Tutor Centre composto por 

uma equipa de tutores especializados na área do design com formação ao nível do mestrado 

e experiência de vários anos comprovada. O Tutor Centre também está disponível em Inglês, 

Espanhol e Português.

5/12

BA (Hons) Design
https://lsdm

london.com
/pt/course/graduacao-em

-design



6/12

BA (Hons) Design
https://lsdm

london.com
/pt/course/graduacao-em

-design

1º Período (16 semanas)1º Período (16 semanas)

Nível 5

2º Período (16 semanas)2º Período (16 semanas)

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616Semana

Nível 4

1º Período (16 semanas)1º Período (16 semanas)

Nível 4

2º Período (16 semanas)2º Período (16 semanas)

Legenda

Avaliação Avaliação Formativa

A Licenciatura em Design é 100% online, concebida para uma aprendizagem de acordo com a 
disponibilidade dos alunos, sem horário fixo. Ou seja, o aluno da LSDM define quando e onde aceder aos 
conteúdos e realizar os trabalhos de avaliação. Apenas os trabalhos finais e algumas apresentações 
pontuais serão agendadas em horários específicos e comunicados antecipadamente aos alunos. A 
estrutura de todos os cursos está em conformidade com o Common Credit Framework da UCA. Todos 
os alunos são inscritos num curso específico. Os diplomas de graduação estão disponíveis para os 
alunos em conformidade com o ponto 6.7 do Common Credit Framework.

Estrutura do Curso:

ESTRUTURA DO CURSO

Nível 5

Visual Culture 
10 créditos

Observation Drawing 
10 créditos

Science applied to Design
10 créditos

Design & Creative �eory 
10 créditos

Design Lab A 
20 créditos

Design Lab A

Visual Design and Communication 
10 créditos

Visual Language 
10 créditos

Entrepreneurship
10 créditos

Digital Drawing 
10 créditos

Design Lab B 
20 créditos

Design Lab B

Product Design 
10 créditos

Ergonomics 
10 créditos

Contemporary Design 
10 créditos

Spatial Design 
10 créditos

Design Lab C 
20 créditos 

Design Lab C

Industrial and Environmental Design 
10 créditos

Multimedia Methods 
10 créditos

Colour & Light Design 
10 créditos

Moving Image 
10 créditos

Design Lab D 
20 créditos

Design Lab D 



Métodos de ensino e de aprendizagem adotados no curso:

· Lecionado em inglês, espanhol e português;

· 3 unidades em simultâneo e um projeto final;

· O conteúdo da unidade é assíncrono e organizado por tópicos semanais;

· O Tutor Centre funciona como suporte e interação para o aluno;

· Recursos online (por exemplo: palestras, seminários e discussões, tutoriais e sessões de feedback, facilitação 

de fóruns e grupos de discussão online, exercícios práticos).

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414Semana 1515 1616

Nível 6

2º Período (16 semanas)2º Período (16 semanas)

Nível 6

1º Período (16 semanas)1º Período (16 semanas)

Legenda

Avaliação Avaliação Formativa

Final Major Project 
40 créditos

Final Major Project 

MÉTODOS GERAIS DE AVALIAÇÃO

Métodos Gerais de
Avaliação Testes Escritos Testes Práticos Trabalhos de Curso

Programado Independente Colocação
Horas de Ensino
em Geral

1º Ano
2º Ano
3º Ano

8,3%
16,7%

0%

8,3%
16,7%

0%

83,3%
66,7%
100%

30% - 360 horas
30% - 360 horas
30% - 360 horas

70% - 840 horas
70% - 840 horas
70% - 840 horas

0% - 0 horas
0% - 0 horas
0% - 0 horas

1º Ano
2º Ano
3º Ano

Modo de Estudo

Idioma de Estudo Inglês / Espanhol / Português

Aprendizagem On-line
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Design Interactions 
10 créditos

3D Design 
10 créditos

Innovation and Design 
10 créditos

2D Design 
10 créditos

Design Management 
40 créditos

Design Management 
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RESULTADOS DO CURSO

CONHECIMENTO
· Demonstrar conhecimento e 
compreensão crítica da prática do 
design contemporâneo, públicos e 
clientes.

· Explicar processos de ideias 
reflexivas, combinando 
competências teóricas e práticas 
para iniciar processos de design.

COMPREENSÃO
· Avaliar o papel do designer em 
diferentes ambientes criativos.

· Distinguir a comunicação de macro 
e microquestões ambientais, dado 
que elas se aplicam ao design e 
criatividade.

APLICAÇÃO
· Criar uma estrutura de soluções e 
técnicas de análise e avaliação para 
implementar a gestão do design e 
de projetos.

· Trabalhar eficazmente em contexto 
profissional, individualmente ou em 
ambientes de grupo.
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Os candidatos podem concorrer à Licenciatura em Design através das seguintes opções de 
candidatura:

VIA ENSINO SECUNDÁRIO

Os candidatos devem ter concluído o Ensino Secundário no país de origem, atestado por um certificado 
emitido legalmente.
 
Os documentos necessários para a candidatura e matrícula são:
· Cópia do Cartão de Identificação ou Cópia do Passaporte
· CV (Curriculum Vitae)
· Certificado do Ensino Secundário (validado com a Apostilha de Haia ou equivalente)
· Portfólio (que demonstre apetência para a área criativa ou do design)
*Certificado de Idioma (exigido apenas para alunos que pretendam frequentar o curso num idioma que 
não seja nativo).

VIA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Os candidatos devem ter experiência profissional pertinente, demonstrando a sua capacidade de 
estudar ao nível do Licenciatura em Design. Será sujeito a aprovação da LSDM com base na afinidade e 
pertinência da educação de base do/a candidato/a, formação e experiência em projetos. Será solicitado 
ao candidato/a um portfólio que revele a sua experiência profissional na área do Design.
 
Os documentos necessários para a candidatura e matrícula são:
· Cópia do Cartão de Identificação ou Cópia do Passaporte
· CV (Curriculum Vitae)
. Carta de Motivação
· Portfólio (que demonstre apetência para a área criativa ou do design, cartas de recomendação e outras 
evidências que comprovem a experiência profissional)
*Certificado de Idioma (exigido apenas para alunos que pretendam frequentar o curso num idioma que 
não seja nativo).

REQUISITOS DE ADMISSÃO
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Estudantes com Necessidades Especiais também se podem candidatar. Será realizada uma análise 
entre o aluno e o responsável pelo apoio ao aluno da LSDM, acerca das necessidades específicas de cada 
caso.

Estudantes Seniores também se podem candidatar. Será feita uma análise ao seu percurso 
profissional, à semelhança do que é feito nas candidaturas por Via Experiência Profissional.

Os certificados de idioma só são exigidos para os alunos que pretendem frequentar o curso num idioma 
que não seja nativo. Se o aluno for nativo num idioma e pretender frequentar o curso no mesmo idioma, 
não necessita fazer prova em como domina a língua. Para os alunos que não são nativos no idioma que 
pretendem frequentar, deverão apresentar o respetivo certificado:
 
Inglês – Deverá apresentar o Certificado IELTS com nota igual ou superior a 6. 

Espanhol - Deverá apresentar o Certificado Cervantes (DELE). 
 
Português - Deverá apresentar o Certificado Camões (PLE do CAPLE). 

REQUISITOS DE IDIOMAS
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