
 

 

CURSO DE FORMAÇÃO EM ILUSTRAÇÃO CIENTÍFICA /CFIC2017-18 

DEP. de Biologia, Universidade de Aveiro 
Ano letivo de 2017-18 
Nº de alunos a admitir na 7º edição do CFIC (curso integral): 15  

 
CANDIDATURAS ABERTAS 
1º fase: 3 julho a 21 agosto 2017 
http://www.ua.pt/formacao/cfic_procedimentos 
 
2º fase: 28 de agosto a 22 de setembro 
 

 

O Curso de Formação em Ilustração Científica vai entrar na sua 7º edição e é um curso 
intensivo que assenta na exigência e na procura da excelência na formatação gráfica 
das mensagens científicas que irão constar de livros, desdobráveis/posters, murais ou 
outros suporte dedicados à Comunicação/Divulgação Científica. 

Prolongando-se por todo um ano letivo, de outubro a junho, é dirigido a quem, 
licenciado ou não, tem a motivação para efetivamente aprender o máximo possível 
dentro do domínio do desenho biológico e se sente capaz de aceitar novos e 
gratificantes desafios. 

Com um corpo de docentes nacional e internacional, diversificado e competente, apoia-
se na construção paulatina do conhecimento e de competências, segundo um plano de 
estudos diversificado e estruturado em 10 disciplinas. 

Seguindo uma filosofia de firme consolidação do conhecimento adquirido, os alunos são 
continuamente avaliados a todas as 10 disciplinas e não apenas a um ou dois 
projetos finais de curso (uma vez que esta metodologia apenas permitiria uma avaliação 
parcial da aprendizagem). 

No final, cada aluno avaliado poderá receber um Certificado de Frequência com 
Aproveitamento e fica capacitado com 60 ECTS, que poderão ser utilizados em outras 
formações no Ensino Superior. Destes, por exemplo, poderá utilizar até 30 ECTS no 

http://www.ua.pt/formacao/cfic_procedimentos


Mestrado em Biologia Aplicada com especialização em Ilustração Científica 
(candidaturas no Departamento de Biologia) 

Quem apenas quiser aprender/treinar e não ser avaliado, no final receberá um 
Certificado de Frequência. 

Neste curso, temos uma verdadeira preocupação pedagógica em capacitar 
didaticamente os nossos alunos com verdadeiras ferramentas capazes de os auxiliar a 
terem sucesso nos projetos que venham a desenvolver no futuro, seja nas temáticas ou 
nas técnicas (tradicionais e digitais, 2D e 3D) aqui desenvolvidas. 

Exemplo desse sucesso são os Projetos Inclusivos em que os nossos alunos tem 
participado, durante o curso e também no após; alguns exemplos: 

Ilustradores da UA participam em manuais escolares da Areal Editores 
http://uaonline.ua.pt/pub/detail.asp?lg=pt&c=50602 

Manual de anatomia ilustrado por Cláudia Barrocas, aluna da UA 
http://uaonline.ua.pt/pub/detail.asp?lg=pt&c=46180 

Lançado guia de observação de aves da Pateira com ilustrações de docente da 
UA 
http://uaonline.ua.pt/pub/detail.asp?lg=pt&c=50850 

 

Ou ainda o destaque ganho em participações em concursos e exposições: 

Mostra de macroalgas e fauna cavernícola em ilustração científica na Biblioteca 
http://uaonline.ua.pt/pub/detail.asp?lg=pt&c=46645  

Ilustrar contribui para conhecer, poder conservar e proteger 
http://uaonline.ua.pt/pub/detail.asp?lg=pt&c=50905 

Ilustrações científicas de docente e alunos da UA selecionadas para o "Focus on 
Nature" 
http://uaonline.ua.pt/pub/detail.asp?lg=pt&c=36264 
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