UFCD 0457 - Artes decorativas | 25 horas
OBJETIVOS
o
o

Identificar e caracterizar o percurso das artes decorativas, nomeadamente das artes
decorativas portuguesas.
Descrever os principais fatores históricos das artes decorativas.

CONTEÚDOS


Caracterização das artes decorativas
o Objectivos e campos de aplicação das artes decorativas
o Artes decorativas portuguesas
- Têxteis - tapetes, tapeçarias, rendas e bordados
- Mobiliário
- Talha, estuques e azulejos



Factores históricos das artes decorativas
o Pintura mural egípcia; os ornamentos nas cortes dos faraós
o Cerâmica grega; vasos de figuras vermelhas sobre fundo negro e de figuras negras sobre
fundo vermelho
o Pintura mural egípcia; os ornamentos nas cortes dos faraós
o Cerâmica grega; vasos de figuras vermelhas sobre fundo negro e de figuras negras sobre
fundo vermelho
o Herculanum e Pompeia - mosaicos e pinturas a fresco
o Iluminuras românicas e os vitrais góticos
o Talha dourada e os azulejos barrocos
o Mobiliário na corte francesa de Louis XV
o Paixão pela modernidade - Arte Nova. A curva francófona e a reta anglo-saxónica. Os
vidros e as joias de R. Lalique
o Descoberta do túmulo de Tutankhamon na criação de interiores, adereços, mobiliário e
vestuário. A contribuição do cinema como divulgador de tendências
o Exotismo - Art Deco. Interiores de comboios (o Expresso do Oriente), salões de
transatlânticos (o Titanic). Salvador Dali - a ironia como tema
o Revivalismos dos anos 50 - Mobiliário Arts and Crafts revisitado

APOIOS SOCIAIS:
o
o

A participação na ação de formação é isenta de pagamento de propina pelos
Formandos.
Subsídio de alimentação no valor de 4,52€/ dia de formação efetivamente frequentado, com
um mínimo de 3 horas de formação.
Nota 1: no caso dos ativos empregados, este subsidio só será atribuído desde qua a formação decorra
em horário pós-laboral;
Nota 2: a atribuição deste subsídio está dependente da formação com assiduidade e aproveitamento.

COMO SE CANDIDATAR:
Para formalizar a candidatura deverá disponibilizar a seguinte documentação:
o
o
o
o
o
o

Número do Cartão de Cidadão/ Bilhete de identidade e NIF
Cópia do Certificado de Habilitações
Comprovativo relativo à situação face ao emprego (empregado ou desempregado)
CV atualizado
Comprovativo da titularidade do NIB
Ficha de pré-inscrição do IAFE devidamente preenchida e enviar para formacao@iafe.pt

INFORMAÇÕES:
IAFE – Instituto da Empresa
Tel.: 229 773 910
formacao@iafe.pt
www.iafe.pt

