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NCE/21/2100065 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de
estudos

1. Caracterização geral do ciclo de estudos
1.1. Instituição de Ensino Superior:

Instituto Politécnico Do Cávado E Ave

1.1.a. Outras Instituições de Ensino Superior (em associação) (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redacção
conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 27/2021 de 16 de abril):

1.1.b. Outras Instituições de Ensino Superior (estrangeiras, em associação) (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na
redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 27/2021 de 16 de abril):

NA

1.1.c. Outras Instituições (em cooperação) (Lei nº 62/2007, de 10 de setembro ou Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março,
na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto):

NA

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior de Design (IPCA)

1.2.a. Identificação da(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta
em associação). (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de
agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 27/2021 de 16 de abril):

1.2.b. Identificação da(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta
em associação com IES estrangeiras). (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º
65/2018, de 16 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 27/2021 de 16 de abril):

<sem resposta>

1.2.c. Identificação da(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto, empresas, etc.)
(proposta em cooperação). (Lei nº 62/2007, de 10 de setembro ou Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação
conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto):

<sem resposta>

1.3. Designação do ciclo de estudos:
Design Audiovisual

1.3. Study programme:
Audiovisual Design

1.4. Grau:
Licenciado

1.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Audiovisuais

1.5. Main scientific area of the study programme:
Audiovisual

1.6.1 Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos):

213

1.6.2 Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:
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211

1.6.3 Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:

214

1.7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
180

1.8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, com a redação do DL n.º 65/2018):
6 semestres

1.8. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, as written in the DL no. 65/2018):
6 semesters

1.9. Número máximo de admissões proposto:
25

1.10. Condições específicas de ingresso (art.º 3 DL-74/2006, na redação dada pelo DL-65/2018).
Provas de Ingresso:
Uma das seguintes provas:
03. Desenho
10. Geometria Descritiva
13. História da Cultura e Artes

Fórmula de cálculo:
Média do secundário: 65% Provas de Ingresso: 35%
Nota da candidatura: 100 pontos

1.10. Specific entry requirements (article 3, DL no. 74/2006, as written in the DL no. 65/2018).
Admission Proofs:
One of the following tests:
03. Drawing
10. Descriptive Geometry
13. History of Culture and Arts

Calculation formula:
High School Average: 65% Admission Exams: 35%
Application grade: 100 points

1.11. Regime de funcionamento.
Diurno

1.11.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>

1.11.1. If other, specify:
<no answer>

1.12. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Campus do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

1.12. Premises where the study programme will be lectured:
Campus from Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

1.13. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República
(PDF, máx. 500kB):

1.13._1.13._Despacho-n.º9030_2020_RA_IPCA-40-45_compressed.pdf
1.14. Observações:

NA

1.14. Observations:
NA

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131edd794fd/questionId/cf0e4154-4e69-527d-dcd5-613131030232
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2. Formalização do Pedido
Mapa I - Conselho Técnico- Científico

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Técnico- Científico

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._CIENTIFCI.pdf

 
Mapa I - Conselho Pedagógico

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Pedagógico

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._MinutaATPD.pdf

 

3. Âmbito e objetivos do ciclo de estudos. Adequação ao projeto educativo,
científico e cultural da instituição
3.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos:

 A licenciatura em Design Audiovisual tem como objetivo criar profissionais altamente qualificados na área do Design
Audiovisual e dos Media, organizando-se numa metodologia de ensino-aprendizagem baseada no Design como
Projeto e orientada para as exigências da sociedade de comunicação contemporânea. Este ciclo de estudos promove
a capacidade do estudante para desenvolver soluções criativas que respondam às exigências sociais, culturais e
empresariais neste domínio, de modo ético, sustentável e com uma visão de futuro. Trata o design como resposta
holística, integrando no plano de estudos o design audiovisual, a comunicação digital e múltiplas expressões e
ferramentas para a inovação do setor das indústrias criativas. Uma formação que assenta no design com uma forte
presença das tecnologias no contexto dos audiovisuais e dos novos media.

3.1. The study programme’s generic objectives:
 The degree in Audiovisual Design aims to create highly qualified professionals in the field of Audiovisual Design and

Media, organizing itself in a teaching-learning methodology based on Design as a Project and oriented towards the
demands of the contemporary communication society. This cycle of studies promotes the student's ability to develop
creative solutions that respond to social, cultural and business demands in this field, in an ethical, sustainable and
forward-looking manner. It treats design as a holistic response, integrating audiovisual design, digital communication
and multiple expressions and tools for innovation in the creative industries sector in the study plan. A training based
on design with a strong presence of technologies in the context of audiovisual and new media.

3.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
 Pretende-se que os futuros diplomados adquiram as seguintes competências:

 – Qualificação superior no âmbito do design e comunicação audiovisual, permitindo uma atuação profissional eficaz
em áreas da economia criativa.

 – Capacidade de desempenho criativo e artístico, desenvolvendo conceitos nas artes da imagem, nomeadamente nas
áreas de audiovisuais e produção dos media.

 – Capacidade de desempenho técnico e prático, no uso de equipamentos e ferramentas audiovisuais, nomeadamente
ferramentas criativas no design e comunicação audiovisual.

 – Domínio das mais atuais competências transversais, preparando profissionais para a transformação digital,
reconhecendo no designer um perfil ligado à inovação e à criação de valor, através do potencial disruptivo de novas
tecnologias.

3.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
 It is intended that future graduates acquire the following skills:

 – Higher qualification in the scope of design and audiovisual communication, allowing an effective professional
performance in areas of the creative economy.

 – Capacity for creative and artistic performance, developing concepts in the image arts, namely in the areas of
audiovisual and media production.

 – Ability to perform technically and practically, in the use of audiovisual equipment and tools, namely creative tools in
audiovisual design and communication.

 – Mastering the most current transversal skills, preparing professionals for the digital transformation, recognizing in
the designer a profile linked to innovation and value creation, through the disruptive potential of new technologies.

3.3. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa, face à missão institucional e,
designadamente, ao projeto educativo, científico e cultural da instituição:

 A presente proposta de nova licenciatura em Design Audiovisual está alinhada e integrada com documentos
orientadores estratégicos ao nível nacional, como o Plano de Ação para a Transição Digital de Portugal

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131edd794fd/questionId/cf6851c6-2bcb-97b3-8ebc-61313104f8db/annexId/697208f2-e628-b29d-bc6c-6131ed10ec82
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131edd794fd/questionId/cf6851c6-2bcb-97b3-8ebc-61313104f8db/annexId/4a97e9cc-cf70-8cdb-8e61-61446b133752
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(2020),apresentando oferta formativa com vista a uma “Sociedade Digital, da Criatividade e da Inovação”; e o Plano
deRecuperação e Resiliência (2021), nomeadamente em linha com os seus Pilares Estratégicos. Estes documentos
orientam as políticas associadas à Transformação Digital da sociedade focando-se na inovação de processos e na
criação de valor através do potencial disruptivo de novas tecnologias, também relacionadas com a área dos
Audiovisuais.
Está também alinhada e integrada com documentos orientadores estratégicos ao nível europeu, como o Plano deAção
para a Educação Digital 2021-2027 e o Programa Europa Criativa, com destaque para o subprograma MEDIA, que
identificou a área dos Audiovisuais como linha estratégica para o desenvolvimento.
De referir também que esta nova oferta formativa está alinhada com as recomendações para a New European
Bauhaus, iniciativa criativa e interdisciplinar apresentada pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der
Leyen, que define linhas orientadoras para as transformações societais e futuros modos de vida, que propôs no seu
lançamento a visão de “Combining art with technology – bringing together innovation and creativity is key for a deep
transformation”. A licenciatura em Design Audiovisual é apresentada em vista de preparar futuros profissionais na
área do Design para este novo paradigma.
A Escola Superior de Design foi formalmente criada em 2015, e considerando também o anterior Departamento
deDesign, a área científica do design vem sendo consolidada no IPCA desde 2006. A licenciatura em Design Gráfico
graduou os seus primeiros licenciados em 2009 e, neste percurso, o Departamento de Arte e Comunicação e as áreas
disciplinares que o constituem inscreveram e consolidaram a marca IPCA de modo indelével, ao nível regional e
nacional, ao nível do ensino superior, investigação avançada e ligação com as empresas. Tem também estabelecido,
ao nível institucional e dos seus docentes, redes de colaboração internacionais no ensino e investigação em design.
O Departamento de Arte e Comunicação organiza a licenciatura em Design Gráfico, que vem registando uma muito
elevada procura por parte de futuros estudantes quer no Concurso Nacional de Acesso (CNA) quer nos outros regimes
de acesso previstos. Por referência, em 2020 e 2021 teve mais de 300 candidatos no CNA e a notas de acesso
superiores a 160/200. Observamos esta elevada procura como o reconhecimento da qualidade do ensino do Design no
IPCA e como o reconhecimento doDesign como área profissional de futuro.

3.3. Insertion of the study programme in the institutional educational offer strategy, in light of the mission of the institution
and its educational, scientific and cultural project:

The present proposal for a new degree in Audiovisual Design is aligned and integrated with strategic guiding
documents at national level, such as the Action Plan for the Digital Transition of Portugal (2020), presenting a training
offer aimed at a “Digital Society of Creativity and of Innovation”; and the Recovery and Resilience Plan (2021), namely
in line with its Strategic Pillars. These documents guide the policies associated with the Digital Transformation of
society, focusing on process innovation and value creation through the disruptive potential of new technologies, also
related to the Audiovisuals area.
It is also aligned and integrated with strategic guiding documents at European level, such as the Action Plan forDigital
Education 2021-2027 and the Creative Europe Programme, with an emphasis on the MEDIA subprogram, which
identified the area of Audiovisuals as a strategic line for development.
It should also be noted that this new training offer is in line with the recommendations for the New European Bauhaus,
a creative and interdisciplinary initiative presented by the President of the European Commission, Ursula von der
Leyen, which defines guidelines for societal transformations and future ways of life, which proposed in its release the
vision of “Combining art with technology – bringing together innovation and creativity is key for a deep
transformation”. The degree in Audiovisual Design is presented in order to prepare future professionals in the field
ofDesign prepared for this new paradigm.
IPCA’s School of Design was formally created in 2015, and also considering the previous Department of Design, the
scientific area of design has been consolidated at the IPCA since 2006. The degree in Graphic Design graduated its
first graduates in 2009 and, along this path, the Department of Art and Communication and the disciplinary areas
thatmake it up have indelibly registered and consolidated the IPCA brand, at regional and national level, at the level
ofhigher education, advanced research and links with companies. It has also established, at institutional and faculty
level, international collaboration networks in design teaching and research.
The Department of Art and Communication organizes the degree in Graphic Design, which has been registering a very
high demand from future students, both in the National Access Competition (CNA) and in the other foreseen access
regimes. By reference, in 2020 and 2021 there were over 300 candidates in the CNA and the access grade was over
160/200. We observe this high demand as the recognition of the quality of Design teaching at IPCA and as the
recognition of Design as a professional area for the future.

4. Desenvolvimento curricular
4.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que
o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)

4.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de
estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável) * / Branches, variants, specialization areas, specialties or
other forms of organization (if applicable)*

Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de
organização em que o ciclo de estudos se estrutura *

Branches, variants, specialization areas,
specialties or other forms of organization
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<sem resposta>

4.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

Mapa II - -

4.2.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de
estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)*:

 -

4.2.1. Branches, variants, specialization areas, specialties or other forms of organization (if applicable)*
 -

4.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits necessary for awarding
the degree

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Minímos optativos** /
Minimum Optional ECTS**

Observações /
Observations

Audiovisuais AV 116 0
Design de Comunicação DC 24 0
Desenho DES 35 0
Gestão Empresarial/Marketing e
Estratégia/Ciências Jurídico-Fundamentais GE/ME/CJF 0 5

(4 Items)  175 5  

4.3 Plano de estudos

Mapa III - - - 1ºano/1ºsemestre

4.3.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de
estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)*:

 -

4.3.1. Branches, variants, specialization areas, specialties or other forms of organization (if applicable)*
 -

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1ºano/1ºsemestre

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Opcional

Observações
/
Observations

Metodologia do Design
Audiovisual I AV SEMESTRAL 190 TP-30; PL-60; 7

Fotografia Digital AV SEMESTRAL 160 TP-15; PL-45; 6
Laboratório Digital 2D I DES SEMESTRAL 160 TP-15; PL-45; 6
Desenho de
representação DES SEMESTRAL 160 TP-15; PL-45; 6

História da Cultura
Audiovisual AV SEMESTRAL 130 T-60; 5

(5 Items)        

Mapa III - - - 1ºano/2ºsemestre

4.3.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de
estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)*:

 -

4.3.1. Branches, variants, specialization areas, specialties or other forms of organization (if applicable)*
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-

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1ºano/2ºsemestre

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Opcional

Observações
/
Observations

Metodologia do Design
Audiovisual II AV SEMESTRAL 190 TP-30; PL-60; 7

Vídeo Digital AV SEMESTRAL 160 TP-15; PL-45; 6
Laboratório Digital 2D
II DES SEMESTRAL 160 TP-15; PL-45; 6

Desenho e Figura
Humana DES SEMESTRAL 160 TP-15; PL-45; 6

Escrita criativa para
Audiovisuais AV SEMESTRAL 130 T-60; 5

(5 Items)        

Mapa III - - - 2ºano/1ºsemestre

4.3.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de
estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)*:

-

4.3.1. Branches, variants, specialization areas, specialties or other forms of organization (if applicable)*
-

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2ºano/1ºsemestre

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Opcional

Observações
/
Observations

Projeto de Design
Audiovisual I AV SEMESTRAL 190 TP-30; PL-60; 7

Design de Comunicação
I DC SEMESTRAL 160 TP-60; 6

Laboratório Digital 3D I AV SEMESTRAL 160 PL-60; 6
Produção Fotográfica AV SEMESTRAL 160 TP-15; PL-45; 6
Acting e
Desenvolvimento de
personagens

DES SEMESTRAL 130 TP-60; 5

(5 Items)        

Mapa III - - - 2ºano/2ºsemestre

4.3.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de
estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)*:

-

4.3.1. Branches, variants, specialization areas, specialties or other forms of organization (if applicable)*
-

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2ºano/2ºsemestre
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4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Opcional

Observações
/
Observations

Projeto de Design
Audiovisual II AV SEMESTRAL 190 TP-30; PL-60; 7

Design de
Comunicação II DC SEMESTRAL 160 TP-60; 6

Laboratório Digital 3D
II AV SEMESTRAL 160 PL-60; 6

Fundamentos da
Ilustração DES SEMESTRAL 160 TP-60; 6

Storytelling e Narrativa AV SEMESTRAL 130 T-60; 5
(5 Items)        

Mapa III - - - 3ºano/1ºsemestre

4.3.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de
estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)*:

-

4.3.1. Branches, variants, specialization areas, specialties or other forms of organization (if applicable)*
-

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3ºano/1ºsemestre

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Opcional

Observações
/
Observations

Projeto de Design
Audiovisual III AV SEMESTRAL 190 TP-30; PL-60; 7

Design Digital I DC SEMESTRAL 160 TP-60; 6
Motion Graphics AV SEMESTRAL 160 TP-60; 6
Laboratório de Som AV SEMESTRAL 160 TP-15; PL-45; 6
Sociologia da
Comunicação GE SEMESTRAL 130 T-30; TP-15; 5 1

Direito na Prática do
Design CJF SEMESTRAL 130 T-30; TP-15; 5 1

Marketing e
Comunicação de
Produto

ME SEMESTRAL 130 T-30; TP-15; 5 1

(7 Items)        

Mapa III - - - 3ºano/2ºsemestre

4.3.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de
estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)*:

-

4.3.1. Branches, variants, specialization areas, specialties or other forms of organization (if applicable)*
-

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3ºano/2ºsemestre

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Opcional

Observações
/
Observations
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Anteprojeto de Design
Audiovisual AV SEMESTRAL 240 T-60; OT-60; 9

Design Digital II DC SEMESTRAL 160 TP-60; 6
Pós-produção
Audiovisual AV SEMESTRAL 160 TP-60; 6

Realização
Audiovisual AV SEMESTRAL 160 TP-60; 6

Semiótica Audiovisual AV SEMESTRAL 80 T-45; 3
(5 Items)        

4.4. Unidades Curriculares

Mapa IV - Metodologia do Design Audiovisual I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Metodologia do Design Audiovisual I

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Audiovisual Design Methodology I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 AV

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 190

4.4.1.5. Horas de contacto:
 90

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 7

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Jorge Manuel Lopes Brandão Pereira

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A unidade curricular de Metodologia do Design Audiovisual I constitui o primeiro momento da formação em

metodologia e projeto da licenciatura. Através do desenvolvimento teórico, metodológico e prático visa desenvolver a
capacidade da criação de um discurso visual fundamentado e construído pela experimentação de materiais e meios,
que proporcionam a comunicação gráfica e audiovisual, semântica e contextual.

 Explorando e discutindo as bases da linguagem do design, a formação proposta apresenta as possibilidades criativas
da imagem estática e dinâmica, explorando os limites da disciplina em paralelo com a reflexão sobre a sua atividade
metodológica. Adota o paradigma do desenvolvimento de competências, nomeadamente na planificação e controlo de
projetos. Enquadra-se na interpretação de argumentos e retóricas associadas ao conceito ‘design’, no
aprofundamento de conhecimentos sobre métodos e metodologias úteis ao desenvolvimento projetual e nomenclatura
e estrutura do plano de projeto.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The Audiovisual Design Methodology I course unit is the first moment of training in methodology and project for the

degree. Through theoretical, methodological and practical development, the visa develops the ability to create a



05/08/22, 11:15 NCE/21/2100065 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1aacc454-0a69-0f2f-be70-6131e7aab9af&formId=1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131edd… 9/88

grounded visual discourse built by experimenting with materials and media, which provide a graphic and audiovisual,
semantic and contextual communication.
Exploring and discussing as bases of the design language, a proposed formation presents as creative possibilities of
the static and dynamic image, exploring the limits of the discipline in parallel with the reflection on its methodological
activity. It adopts the paradigm of skills development, namely in project planning and control. It fits in the interpretation
of arguments and rhetoric associated with the concept of 'design', not deepening knowledge about methods and
methods useful for project development and nomenclature and structure of the project plan.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Parte 1: O design e a comunicação
1.1. Processo de comunicação concetual e metodologia de projeto.
1.2. Contextualização de métodos.
1.3. Introdução às ferramentas informáticas de trabalho em design gráfico.
1.4. Composição, estrutura e construção da forma gráfica.
Parte 2: Forma gráfica e grafismo
2.1. Estudo particular de formas gráficas.
2.2. O texto como valor expressivo e plástico.
2.3 Princípios do design. Definição e classificação.
2.5. Composição, estrutura e construção da forma gráfica.
Parte 3: Composição gráfica audiovisual 
3.1. A composiçao da narrativa gráfica: relação entre imagem, video e animação
3.2. Metodologia projetual aplicada à dinâmica de atividade coletiva (colaboração).
3.3. Enquadramento e evolução técnica, estilística e sociológica do suporte de comunicação audiovisual.
3.4. Composição, estrutura e construção da forma gráfica para audiovisual.

4.4.5. Syllabus:
Part 1: Design and communication
1.1. Conceptual communication process and project methodology.
1.2. Method contextualization.
1.3. Introduction to computer tools for working in graphic design.
1.4. Composition, structure and construction of the graphic form.
Part 2: Graphic form and graphics
2.1. Particular study of graphic forms.
2.2. The text as an expressive and plastic value.
2.3. Design principles. Definition and classification.
2.5. Composition, structure and construction of the graphic form.
Part 3: Audiovisual Graphic Composition
3.1. The composition of graphic narrative: relationship between image, video and animation
3.2. Design methodology applied to the dynamics of collective activity (collaboration).
3.3. Framework and technical, stylistic and sociological evolution of audiovisual communication support.
3.4. Composition, structure and construction of graphic form for audiovisual.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos visam a preparação introdutória dos alunos para a formação em design audiovisual,
abordando numa perspetiva coerente e sustentada os conteúdos programáticos com os objectivos, através da
realização de exercícios práticos que partem do design e das suas metodologias para o suporte audiovisual, no
sentido de apuramento técnico, concetual e metodológico, quer no desenvolvimento de competências próprias
necessárias para esta área específica do design, quer na capacitação das técnicas e ferramentas.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus aims at the introductory preparation of students for training in audiovisual design, addressing in a
coherent and sustained perspective the syllabus with the objectives, through practical exercises that start from design
and its methodologies for audiovisual support, in the sense technical, conceptual and methodological refinement,
either in the development of the necessary skills for this specific area of   design, or in the training of techniques and
tools.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Pretende-se que o aluno tome conhecimento dos conteúdos através de duas estratégias: (i) pela resolução de
questões de projeto vinculadas aos exercícios práticos; e (ii) sessões teóricas de contextualização e complemento ao
trabalho de pesquisa realizado pelos alunos. Em apoio, prevê-se a introdução às ferramentas informáticas de trabalho
em design audiovisual, nomeadamente de desenho, tratamento de imagem e video.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
It is intended that the student becomes aware of the contents through two strategies: (i) by solving project questions
linked to practical exercises; and (ii) theoretical sessions to contextualize and complement the research work carried
out by the students. In support, the introduction of computer tools for work in audiovisual design is foreseen, namely
drawing, image and video processing.
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4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia de aprendizagem utilizada procura apresentar aos alunos as diferentes fases criativas e metodológicas
da atividade do design audiovisual. Neste processo, os alunos têm um papel ativo na sua formação e no
desenvolvimento das suas competências. Os objetivos de ensino/aprendizagem estão em permanente discussão, num
processo dinâmico e interativo, que pretende um desenvolvimento coerente e sustentado que estabeleça bases
formativas sólidas e uma cultura de design crítica, preparando os alunos de forma capaz para as exigências da
atividade do design audiovisual. A metodologia teórico-prática efetiva, através de sessões teóricas expositivas e do
desenvolvimento de exercícios práticos, o ensino-aprendizagem previsto para a unidade curricular, promovido com
um acompanhamento muito próximo entre docente, alunos e pares.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The learning methodology used seeks to introduce students to the different creative and methodological phases of the
audiovisual design activity. In this process, students play an active role in their training and in the development of their
skills. The teaching/learning objectives are under permanent discussion, in a dynamic and interactive process, which
aims for a coherent and sustained development that establishes solid formative bases and a critical design culture,
preparing students in a capable way for the demands of the audiovisual design activity. . The effective theoretical-
practical methodology, through expository theoretical sessions and the development of practical exercises, the
teaching-learning foreseen for the curricular unit, promoted with a very close monitoring between professors, students
and peers.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ARCHER, Bruce (1965). Systematic method for designers. In: Cross, Nigel (1984). Developments in
designmethodology. John Wiley & Sons.
CROSS, Nigel (1984). Developments in design methodology. John Wiley & Sons.
DONDIS, D.A. (2002). La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Ediciones G. Gili.
JONES, John C. (1970). Design methods. Seeds of human futures (8th edition, from 1980). John Wiley & Sons.
BLOCK, Bruce. (2021). The Visual Story: Creating the Visual Structure of Film, TV, and Digital Media, Paperback
RUTTENBERG, Kerri L. (2020) Images with Impact: Design and Use of Winning Trial Visuals, Paperback
SHAWN, Austin (2019) Design for Motion: Fundamentals and Techniques of Motion Design, Focal Press

Mapa IV - Fotografia Digital

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Fotografia Digital

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Digital Photography

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 AV

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 160

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Maria da Graça Fernandes Pinheiro da Silva

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
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Não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Contextualizar a importância da fotografia enquanto meio e técnica desde o século XIX ao atual. 
Sensibilizar os alunos para a importância da fotografia na linguagem audiovisual.
Transmitir conceitos de técnica e observação visual - Conceitos de luz, máquina fotográfica, objetivas, iluminação do
objeto, composição, enquadramento, composição, perspetiva e escala, regra dos terços, exposição, técnicas de
laboratório fotográfico, captação de imagens com máquinas fotográficas analógicas e digitais. 
Adquirir capacidades relativas ao registo, edição, partilha e publicação de imagem digital em múltiplas plataformas.
Conhecer e desenvolver os princípios da edição e pós-produção da imagem digital através
softwares de edição de imagem.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Adquire capacities related to register, edition, sharing and posting of digital image in multiple platforms.
Combining the concepts of technical and visual observation - Concepts of light, camera, lenses, lighting the subject,
composition, framing, composition, perspective and scale, rule of thirds, exposure, darkroom techniques, capturing
images with cameras and analog digital.
Adquire capacities related to register, edition, sharing and posting of digital image in multiple platforms.
Develop the principles of editing and post - production of digital image by edition software.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
A fotografia: Do século XIX à atualidade
Luz
Propriedades, características e direção
Exposição
Abertura de Diafragma
Profundidade de Campo
Velocidade de obturação
ISO
Máquinas fotográficas digitais
Modos de exposição fotográfica
Modos de Medição de luz 
Histograma - Interpretação
Acessórios fotográficos 
Objetivas
Distância focal
Técnicas de fotografia
Composição
Escala e Perspetiva
Enquadramento e conteúdo 
Edição e Pós-produção de Imagem
Digitalização Scanners - resolução – PPI / DPI
Softwares de edição de imagens fotográficas
Interface, ferramentas, menus e painéis
Processamento de imagens Fotográficas
Crop e Straightar
Métodos de seleção e recorte de imagem
Seleções com ferramentas e Alpha Channel
Layers de Ajuste
Photo Filter
Matriz, Saturação e luminância
Ajuste de nitidez da imagem
Correção de Ruído
Máscaras 
Retoque de imagem digital

4.4.5. Syllabus:
Photography: From the 19th century to the present
Light
Properties, characteristics and direction
Exposure
Diaphragm opening
Field depth
shutter speed
ISO
digital cameras
Photographic Exposure Modes
Light Measurement Modes
Histogram - Interpretation
Photo accessories
Objectives
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Focal distance
Photography Techniques
Composition
Scale and Perspective
Background and content
Image Editing and Post-production
Scanning Scanners - Resolution - PPI / DPI
Photo Image Editing Software
Interface, tools, menus and panels
Photographic Image Processing
Crop and Straight
Image selection and cropping methods
Selections with tools and Alpha Channel
Adjustment Layers
Photo Filter
Matrix, Saturation and Luminance
Image sharpening adjustment
Noise correction
masks
digital image retouch

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os alunos são permanentemente incentivados e orientados no desenvolvimento das propostas de trabalho, assim
como para a experimentação tecnológica e artística.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Students are always motivated and oriented in the development of all the tasks, as well as, in all technological and
artistic experiments.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Será adotada uma metodologia teórico-prática com recurso a bibliografia e meios audiovisuais, onde se destacam
autores e portfolios de elevada referência fotográfica. Assim como a utilização e manuseamento de equipamento
fotográfico digital e software de edição.
Apresentação de exemplos e demonstração prática dos conteúdos abordados.
Participação em Workshops.
A avaliação compreende a participação do estudante nas aulas e a realização de exercícios e de três propostas de
trabalho individuais. Para efeitos de avaliação só serão considerados os trabalhos devidamente acompanhados pelo
docente. Ao longo do semestre serão efetuadas entregas parciais ao longo das aulas e entregas finais no final de cada
proposta.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Will adopt a methodology theory and practice using the bibliography and audiovisual media, which features authors
and reference portfolios, as well o handling and use of digital photographic equipment.
Presenting examples and giving a practical demonstration of all the contents.
Participation in Workshops.
The assessment includes student participation in classes and exercises and three individual work proposals. For
evaluation purposes, only the works duly monitored by the teacher will be considered. Throughout the semester,
partial deliveries will be made throughout the classes and final deliveries at the end of each proposal. 

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os alunos adquirem competências na área da fotografia digital através do recurso a equipamentos fotográficos e
ferramentas de edição. Para tal são propostos uma série de exercícios práticos de demonstração e de tutoria em que
os discentes repetem passo a passo o exercício apresentado pelo docente. Após cada bloco de exercícios são postos
em prática as capacidades de desenvolvimento dos alunos através de uma proposta de trabalho.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The students acquire skills in the photographic area through resource of photographic equipments and edition tools.
To this end it is proposed a series of practical exercises demonstration and tutoring in which students repeat step by
step exercise presented by the teacher. After each block of exercises are put into practice the skills development of
students.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BAURET, Gabriel. A Fotografia: Arte & Comunicação: Edições 70, 2006.C 
LANGFORD, Michael - Fotografia Básica: Lisboa. Dinalivro, 2002.
PRÄKEL, David – Composition: London. An AVA Book, 2006.
SANTOS, Joel. O Guia Essencial de Pós-Produção com photoshop Lightroom e Adobe Camera Raw: Centro Atlâncio,
2012.
SANTOS, Joel. Fotografia - Luz, exposição, composição, equipamento: Centro Atlântico, 2010.
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SHORT, Maria (2013) – Contextos e Narrativa em Fotografia. Barcelona; Editorial Gustavo Gili SL.
TOM, Ang. Manual de Fotografia Digital: Civilização Editora.

Mapa IV - Laboratório Digital 2D I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Laboratório Digital 2D I

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 2D Digital Laboratory I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 DES

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 160

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 António Manuel Rodrigues Ferreira

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta unidade curricular introduz os alunos a aprendizagem de ferramentas tecnológicas de representação

bidimensional, através de exercícios práticos; associados à ideia de disponibilizar aos alunos um conjunto vasto de
novas soluções imagéticas na área do design e da comunicação multimédia e audiovisual, nomeadamente conceitos
teórico/práticos da imagem digital (bitmap).

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 This curricular unit introduces students to the learning of technological tools for two-dimensional representation,

through practical exercises; associated with the idea of   providing students with a vast array of new imaging solutions
in the area of   design and multimedia and audiovisual communication, namely theoretical/practical concepts of digital
image (bitmap).

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Conceitos teóricos

 
1.1 Imagem bitmap

 
Elementos básicos através dos quais são criadas as imagens gráficas.

 
O pixel e a imagem bitmap. As suas características.

 
Imagens de alta e baixa resolução.

 
Resoluções standart + Especificidades técnicas no design.

 



05/08/22, 11:15 NCE/21/2100065 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1aacc454-0a69-0f2f-be70-6131e7aab9af&formId=1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131ed… 14/88

Modelo de cores CMYK, RGB e Grayscale.

Ferramentas básicas no tratamento de imagem.

Peso e equilíbrio dos ficheiros (organização do trabalho).

Modelos de trabalho.

2. Conceitos práticos.

Recorrer ao desenho digital como meio de expressão artística e de comunicação.

2.1 A imagem bitmap

Abordagem à linha, forma, volumetria, cor e textura.

As selecções e o recorte.

Os filtros.

As “path”.

O canal alpha.

Princípios do tratamento de imagem fotográfico.

Os efeitos.

Luz, sombra e diferenciação de planos.

Desenho a partir de soluções de digitalização.

Desenho criado directamente a partir do computador.

O retoque digital.

Criatividade, expressão e estética.

4.4.5. Syllabus:
1. theoretical concepts

1.1 Bitmap Image

Basic elements of which are created by graphic images.

The pixel and the bitmap image. Its characteristics.

Images of high and low resolution.

Specifics Resolution + standard techniques in design.

CMYK color model, RGB and Grayscale.

Basic tools in image processing.

Weight and balance of files (work organization).

Working models.

2. Practical concepts.

Going to digital drawing as a means of artistic expression and communication.

2.1 The bitmap image

Drawing exercises using the computer program Adobe Photoshop.

Approach to line, shape, volume, color and texture.

The selections and clipping.

The filters.
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The “path”.

The alpha channel.

Principles of photographic image treatment.

The effects.

Light, shadow and differentiation of planes.

Design from scanning solutions.

Drawing created directly from the computer.

The digital retouch.

Creativity, expression and aesthetics.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Através da exploração de uma ferramenta de tratamento de imagem digital os alunos irão adquirir competências
teóricas e práticas no desenvolvimento de imagens digitais bitmap. Os exercícios visam duas abordagens distintas: a
criação de imagens sintetizadas e a manipulação de imagens capturadas. Os exercícios e os conteúdos estão
formatados de forma a encaminhar os alunos numa "tour" global ao software, adquirindo competências avançadas no
uso da criação e manipulação de imagens bitmap.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Through the exploration of a digital image processing tool, students will acquire theoretical and practical skills in the
development of digital bitmap images. The exercises aim at two distinct approaches: the creation of synthesized
images and the manipulation of captured images. The exercises and contents are formatted in order to guide students
on a global "tour" of the software, acquiring advanced skills in the use of creating and manipulating bitmap images.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas de abordagem prática e dedicadas ao desenvolvimento de propostas de aula (trabalhos práticos diversos), que
envolvam a aprendizagem da importância do desenho digital enquanto elementos de base para a linguagem do design
audiovisual.
Será adotada uma metodologia prática com recurso a programa de tratamento de imagem digital, concretizada através
de exercícios graduais projetados oportunamente no programa com o objetivo de estimular e desenvolver novas
técnicas relevantes.
Avaliação contínua e sistemática, assente em Exercícios de Aula e Propostas de trabalho.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Classes with a practical approach and dedicated to the development of class proposals (several practical works),
which involve learning the importance of digital design as basic elements for the language of audiovisual design.
A practical methodology will be adopted using a digital image processing program, implemented through gradual
exercises designed in due course in the program with the aim of stimulating and developing new relevant techniques.
Continuous and systematic assessment, based on Class Exercises and Work Proposals.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
São propostos uma série de exercícios práticos de tutoria em que os alunos repetem passo a passo o exercício
apresentado pelo professor. Após cada bloco de exercícios são postos em pratica as capacidades de desenvolvimento
dos alunos através de uma proposta de trabalho de resposta autónoma. Desta forma os alunos são levados a criar
soluções inovadoras a partir das ferramentas abordadas.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Tutoring exercises in which students follow given information step by step. After each block of exercises there's a
work with high rating percentage, so that students can develop their own capacities and creativity.This way, students
are driven into creating innovative solutions from the discussed tools.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
FAULKNER, Andrew; CHAVEZ, Conrad. Adobe Photoshop CC Classroom in a Book.
SHUFFLEBOTHAM, Robert. Photoshop CC in easy steps, Adobe Team.
EVENING, Martin. Adobe Photoshop CC for Photographers, 2015.
FAULKNER, Andrew; GYNCILD, Brie. Adobe Photoshop Classroom in a Book, 2020.
Adobe Creative Team, Adobe Photoshop - Classroom in a book. Adobe Systems, 2020.

Mapa IV - Desenho de Representação
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4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Desenho de Representação

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Representation Drawing

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
DES

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
160

4.4.1.5. Horas de contacto:
60

4.4.1.6. Créditos ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Susana Amélia Vieira Jorge

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender as funções do desenho.
Estudar e aplicar os modos do desenho e meios de representação.
Desenvolver a capacidade de observação, de análise e de síntese.
Estudar estratégias de desenho para a representação.
Compreender as possibilidades expressivas e saber aplicar os diversos materiais de desenho.
Entender mecanismos para a representação e organização visual.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Understand the functions of drawing.
Study and develop methods of drawing and means for representation.
Develop capabilities of observation and execution.
Study drawing strategies for representation.
Apply several materials and instruments of drawing.
Understand mechanisms for visual representation and organisation.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
As funções do Desenho.
Os modos do desenho e meios de representação.
Os materiais, instrumentos e suportes de Desenho.
A grelha estrutural na representação: o desenho medido e o desenho diagramático.
O desenho de contorno e o desenho de massas. 
Os valores tonais no desenho e o estudo do volume.
O enquadramento e a dimensão na representação.
A noção de escala, de profundidade e de perspetiva.

4.4.5. Syllabus:
The functions of drawing.
The methods of drawing and means for representation.
The materials and instruments of drawing.
The structural drawing: organizational line drawing (analytical approach).
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Mass and contour line exercises.
Volume and tonal value in drawing.
The picture plane and the composition in drawing.
The notion of scale and perspective.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos definidos no programa da unidade curricular foram estabelecidos de modo a permitir concretizar cada
um dos objetivos. Deste modo, a articulação dos mesmos por temas e por etapas sucessivas de trabalho permitirá ao
estudante desenvolver um conjunto de competências e de saberes no âmbito do Desenho, conforme estipulado nos
objetivos da unidade curricular.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents defined in the syllabus of curricular unit were established to allow achieving each of the objectives. Thus,
the articulation of the same by themes and by successive stages of work will allow the student to develop a set of
skills and knowledge in Drawing, as defined in the syllabus of the curricular unit.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia definida é a de aulas teórico-práticas: as aulas terão uma componente teórica e exercícios práticos de
aplicação e desenvolvimento dos conhecimentos. A componente teórica será apresentada e discutida através de
vários exemplos e os exercícios práticos serão enunciados, acompanhados e avaliados no decorrer do processo de
trabalho.

O regime de avaliação nesta unidade curricular é o da avaliação contínua.

A avaliação compreende a participação do estudante nas aulas e a realização de propostas de trabalho individuais.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The methodology defined is theoretical-practical lessons: theoretical component and practical exercises of application
and development of knowledge and skills. The theoretical component will be presented and discussed through several
examples and practical exercises will be set, monitored and evaluated during the work process. 

In this curricular unit the assessment is continuous.

The evaluation comprises the student's participation in classes and the realization of three individual work proposals.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A aquisição dos conhecimentos e das competências enunciadas, assim como o seu desenvolvimento, terá de ser
concretizada através de um conjunto de exercícios práticos e de um acompanhamento constante dos trabalhos em
curso, sendo também importante uma exposição e discussão dos vários assuntos e temas, recorrendo a diversos
exemplos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The acquisition of the knowledge and skills defined, as well as its development, must be done through practical
exercises and a permanent monitoring of current work. It is also important a presentation and discussion of the
various subjects and themes, through several examples.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BASKINGER, Mark; BARDEL, William, Drawing ideas: a hand-drawn approach for better design, New York: Watson-
Guptill, 2013.
BETTI, Claudia; SALE, Teel, Drawing - A Contemporary Approach. Orlando: Harcourt Brace College Publishers, 1986.
CURTIS, Brian, Desenho de Observação, Porto Alegre: AMGH Editora Lda, 2015.
DEXTER, Emma [ et al.] Vitamin D - New Perspectives in Drawing. London: Phaidon Press Limited, 2006.
HELLER, Steven; TALARICO, Lita, Graphic.: inside the sketchbooks of the world's great graphic designers, London:
Thames & Hudson, 2010.
HOPTMAN, Laura, Drawing Now: Eight Propositions. New York: The Museum of Modern Art, 2003.
KORTE, Amy, Hand Drawing for Designers: Communicating Ideas Through Architectural Graphics, Fairchild Books,
2009.
MASLEN, Mick, Drawing Projects: An Exploration of the Language of Drawing, Black Dog Publishing London UK, 2011.

Mapa IV - História da Cultura Audiovisual

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 História da Cultura Audiovisual

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 History of Audiovisual Culture
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4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
AV

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
130

4.4.1.5. Horas de contacto:
60

4.4.1.6. Créditos ECTS:
5

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Luis Filipe Monteiro Lima

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Percecionar as imagens fixas e em movimento (teorias da percepção, observação e fenomenologia); Imagens únicas e
imagens múltiplas (estética, cinemas, artes visuais, videoarte, cinema expandido, instalação multimédia...); Imagem e
pensamento (Imagem e movimento, imagem e tempo, imagem e conceito, o ditado das imagens); Imagem em
movimento (dos primeiros dipositivos ópticos ao cinema de massas e ao vídeo digital); Presente e futuro das imagens.
No seu conjunto, estas abordagens temáticas deverão colocar ao alcance dos discentes os instrumentos críticos,
teóricos e conceptuais suficientes para uma compreensão e capacidade de intervenção crítica e criativa no âmbito da
mediação das imagens em movimento na história da cultura moderna e contemporânea.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Perception of still and moving images (theories of perception, observation and phenomenology); Single images and
multiple images (aesthetics, cinemas, visual arts, video art, expanded cinema, multimedia installation...); Image and
thought (Image and movement, image and time, image and concept, the dictation of images); Moving image (from the
first optical devices to mass cinema and digital video); Present and future of images. Taken together, these thematic
approaches should provide students with the critical, theoretical and conceptual tools necessary for a critical and
creative understanding and ability to intervene in the mediation of moving images in the history of modern and
contemporary culture.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
A história recente da cultura audiovisual será enquadrada através de diversas teorias balizadas por um fio cronológico
situado entre meados do século XIX, com o surgimento dos dispositivos óticos e de uma modernidade ancorada na
nova paisagem urbana da cidade, e a contemporaneidade, onde os meios digitais são preponderantes, bem como a
questão da transdiscioplinaridade no campo das artes e da comunicação. A questão da globalização das imagens em
movimento será também tida em conta e devidamente ancorada em pensadores como Rancière ou Mondzain. Autores-
chave como Benjamin, certas vanguardas artístico-literárias, Crary e o panoptismo. O pensamento de Deleuze e
Foucault. Serão também estudados alguns casos exemplares de autores que trabalharam entre os diversos campos da
cultura visual, criando novas experiência estéticas (Fondane, Warburg, Marker). Irá ainda haver tempo particularmente
dedicado à imagem cinematográfica, nomeadamente, com visualização parcial das Histoire(s), de Godard.

4.4.5. Syllabus:
The recent history of audiovisual culture will be framed through several theories based on a chronological thread
between the mid-nineteenth century, with the emergence of optical devices and a modernity anchored in the city's new
urban landscape, and contemporaneity, where digital media are preponderant, as well as the question of
transdisciplinarity in the field of arts and communication. The issue of the globalization of moving images will also be
taken into account and properly anchored in thinkers such as Rancière or Mondzain. Key authors such as Benjamin,
certain artistic-literary vanguards, Crary and panoptism. The thought of Deleuze and Foucault. We will also study some
exemplary cases of authors who worked in the different fields of visual culture, creating new aesthetic experiences
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(Fondane, Warburg, Marker). There will also be time particularly dedicated to the cinematographic image, namely, with
partial visualization of Histoire(s), by Godard.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos visam dar ao aluno autonomia para saber elaborar um discurso ou até saber como
integrá-lo numa obra de cariz estético ou plástico. Destacam-se assim os seguintes tópicos: Os regimes de percepção;
mudança de paisagem; novos regimes audiovisuais; o panoptismo; uma visão e memória; cultura (audio)visual
contemporânea: o anacronismo; O novo regime estético.
As aulas teóricas de proximidade permitem o acompanhamento individual e de grupo no que toca à evolução
conceptual e a sua passagem para a produção teórico-prática no âmbito da temática da unidade curricular. Os
conteúdos expostos permitem fornecer uma amostra representativa das abordagens à história da cultura audiovisual
mais prementes na contemporaneidade.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The programmatic content aims to give the student autonomy to know how to develop a speech or even know how to
integrate it into a work of aesthetic or plastic nature. Thus, the following topics are highlighted: The regimes of
perception; changing landscape; new audiovisual regimes; panoptism; a vision and memory; contemporary
(audio)visual culture: the anachronism; The new aesthetic regime. The proximity theoretical classes allow individual
and group monitoring of the conceptual evolution and its passage to the theoretical-practical production within the
scope of the subject of the course unit. The exposed contents allow providing a representative sample of the most
pressing contemporary approaches to the history of audiovisual culture.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são maioritariamente teórica e expositivas, havendo espaço para debate em sala e elaboração de leituras
críticas. Faz parte deste método de ensino o visionamento de filmes e peças de vídeo, que ajudem a perceber a
complexidade do relacionamento da teoria com a produção estética no que toca à imagem em movimento, gráfica,
conceptual ou sonora. A natureza específica desta unidade curricular implica um cruzamento de metodologias de
ensino-aprendizagem. Valorizando-se o “saber-saber” e o “saber-fazer”, privilegia-se uma alternância dos métodos
expositivo, demonstrativo e participativo. Será ainda central uma abordagem criativa e crítica. A avaliação da unidade
curricular prevê a avaliação dos conhecimentos, aptidões e competências delineados nos objetivos de aprendizagem.
Neste sentido, estão previstos dois momentos de avaliação contínua: Exercício Prático (70%) e Resenha Crítica (30%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Classes are mostly theoretical and expository, with room for debate in class and critical reading. It is part of this
teaching method the viewing of films and video pieces, which help to understand the complexity of the relationship
between theory and aesthetic production regarding the moving image, graphic, conceptual or sound.The specific
nature of this curricular unit implies a crossing of teaching-learning methodologies. Valuing the "know-know-how" and
the "know-how", it is privileged an alternation of the expositive, demonstrative and participative methods. It will be also
central a creative and critical approach.The assessment of the curricular unit foresees the evaluation of the knowledge,
skills and competences outlined in the learning objectives. In this sense, two moments of continuous assessment are
foreseen: Practical Work (70%) and Critical Review (30%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Nas aulas haverá lugar para expor conteúdos relacionados com a unidade curricular e interpelação oral aos alunos, de
modo a validar o seu empenho bem como estimular a sua participação na produção coletiva do grupo em sala de aula.
Valoriza-se o trabalho teórico-prático individual bem como a sua apresentação oral perante o docente e o grupo de
alunos envolvidos em aula, tornando tão práticas quanto possível as aulas de natureza teóricas desta unidade
curricular.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
In classes there will be room to expose contents related to the curricular unit and oral questioning to students, in order
to validate their commitment as well as encourage their participation in the collective production of the group in the
classroom. Individual theoretical-practical work is valued, as well as its oral presentation before the teacher and the
group of students involved in the class, making the theoretical classes of this curricular unit as practical as possible.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CRARY, Jonathan (2017): Técnicas do Observador, ed. Orfeu Negro, Lisboa;
DELEUZE, Gilles (2011): Francis Bacon – Lógica da Sensação, ed. Orfeu Negro (Minuit), Lisboa;
DIDI-HUBERMAN, Georges (2018): Diante do Tempo, ed. Orfeu Negro (Minuit), Lisboa;
FOUCAULT, Michel (1975): Surveiller et Punir, naissance de la prison, Gallimar, Paris;
MERLEAU-PONTY, Maurice (2002): Phénoménologie de la Perception, Gallimard, Paris;
RANCIÈRE, Jacques (2014): A Fábula Cinematográfica, ed. Orfeu Negro (Seuil), Lisboa;
RANCIÈRE, Jacques (2011): O Destino das Imagens, Orfeu Negro, Lisboa;
RANCIÈRE, Jacques (2010): O Espectador Emancipado, ed. Orfeu Negro, Lisboa;
MONDZAIN, Marie-José (2015): Homo Spectator – ver, fazer ver, ed. Orfeu Negro;
STIEGLER, Bernard (2018): Da Miséria Simbólica, ed. Orfeu Negro, Lisboa;
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Mapa IV - Metodologia do Design Audiovisual II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Metodologia do Design Audiovisual II

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Audiovisual Design Methodology II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
AV

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
190

4.4.1.5. Horas de contacto:
90

4.4.1.6. Créditos ECTS:
7

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Jorge Manuel Lopes Brandão Pereira

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de Metodologia do Design Audiovisual II visa a consolidação do percurso formativo em
metodologia e projeto de Design Audiovisual, iniciado no semestre anterior. Pretende-se que os discentes continuem
os processos de investigação e experimentação teórico-prática de conhecimentos relativos à comunicação gráfica e
audiovisual, nas suas áreas principais. Visa desenvolver a capacidade da criação de um discurso visual fundamentado
e de autonomia no desenvolvimento de projetos, reconhecendo o capital histórico e semântico do design audiovisual.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The Audiovisual Design Methodology II curricular unit aims to consolidate the training path in Audiovisual Design
methodology and project, started in the previous semester. It is intended that students continue the processes of
research and theoretical-practical experimentation of knowledge related to graphic and audiovisual communication, in
their main areas. It aims to develop the ability to create a grounded visual discourse and autonomy in the development
of projects, recognizing the historical and semantic capital of audiovisual design.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Parte 1: A linguagem visual
1.1. Comunicação visual e conceituação da mensagem gráfica, compreendendo o seu património histórico e estético
como reflexo da cultura e sociedade.
1.2. As metodologias em design de comunicação.
1.3. Consolidação do uso das ferramentas informáticas de trabalho em design de comunicação.
1.4. Composição, estrutura e construção da forma gráfica.
Parte 2: Introdução do grafismo audiovisual
2.1. Estudo de formas gráficas aplicadas ao design audiovisual.
2.2. O valor expressivo, estético e plástico.
2.3. Enquadramento e evolução técnica da comunicação audiovisual.
Parte 3: Processo de investigação e desenvolvimento de projeto
3.1. Processo de investigação e abordagem holística do design audiovisual.
3.2. O design audiovisual como agente ativo da cultura e sociedade moderna digital.
3.3. Investigação e desenvolvimento metodológico e criativo do projeto de comunicação audiovisual.
3.4. Composição e construção da forma gráfica integrada no audiovisual.
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4.4.5. Syllabus:
Part 1: Visual Language
1.1. Visual communication and conceptualization of the graphic message, understanding its historical and aesthetic
heritage as a reflection of culture and society.
1.2. Methodologies in communication design.
1.3. Consolidation of the use of computer tools for work in communication design.
1.4. Composition, structure and construction of the graphic form.
Part 2: Introduction of audiovisual graphics
2.1. Study of graphic forms applied to audiovisual design.
2.2. Expressive, aesthetic and plastic value.
2.3. Framework and technical evolution of audiovisual communication.
Part 3: Project research and development process
3.1. Research process and holistic approach to audiovisual design.
3.2. Audiovisual design as an active agent of modern digital culture and society.
3.3. Research and methodological and creative development of the audiovisual communication project.
3.4. Composition and construction of the graphic form integrated in the audiovisual.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos visam a preparação global dos alunos para a formação em design audiovisual,
abordando numa perspetiva coerente e sustentada os conteúdos programáticos com os objectivos, através da
realização de exercícios práticos. Dirige-os no sentido de apuramento técnico, concetual e metodológico, quer no
desenvolvimento de competências próprias necessárias para esta área específica do design audiovisual, quer com na
aprendizagem das técnicas e ferramentas.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus aims at the overall preparation of students for training in audiovisual design, addressing in a coherent
and sustained perspective the syllabus with the objectives, through the realization of practical exercises. It directs
them towards technical, conceptual and methodological refinement, either in the development of the necessary skills
for this specific area of   audiovisual design, or in the learning of techniques and tools.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Pretende-se que o aluno tome conhecimento dos conteúdos através de duas estratégias:
(i) pela resolução de questões de projeto vinculadas aos exercícios práticos; e
(ii) sessões teóricas de contextualização e complemento ao trabalho de pesquisa realizado pelos alunos.
Em apoio, prevê-se a introdução às ferramentas informáticas de trabalho do design de comunicação ao audiovisual.
Deste modo, serão implementados três exercícios práticos, pelos quais se pretende que o percurso formativo do aluno
atinja, de um modo gradual, os objetivos propostos.
Avaliação contínua.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
It is intended that the student becomes aware of the contents through two strategies:
(i) by solving design issues linked to practical exercises; and
(ii) theoretical contextualization sessions and complement to the research work carried out by the students.
In support, the introduction of computer tools for work from communication design to audiovisual is foreseen. Thus,
three practical exercises will be implemented, through which it is intended that the student's formative path gradually
achieves the proposed objectives.
Continuous evaluation.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia de aprendizagem utilizada procura apresentar aos alunos as diferentes fases criativas e metodológicas
da atividade do design audiovisual. Neste processo, os alunos têm um papel ativo na sua formação e no
desenvolvimento das suas competências. A metodologia teórico-prática efetiva, através de sessões teóricas
expositivas e do desenvolvimento de exercícios práticos, o ensino-aprendizagem previsto para a unidade curricular,
promovido com um acompanhamento muito próximo entre docente, alunos e pares.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The learning methodology used seeks to introduce students to the different creative and methodological phases of the
audiovisual design activity. In this process, students play an active role in their training and in the development of their
skills. The effective theoretical-practical methodology, through expository theoretical sessions and the development of
practical exercises, the teaching-learning foreseen for the curricular unit, promoted with a very close monitoring
between professors, students and peers.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ARCHER, Bruce (1965). Systematic method for designers. In: Cross, Nigel (1984). Developments in
designmethodology. John Wiley & Sons.
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CROSS, Nigel (1984). Developments in design methodology. John Wiley & Sons.
DUBBERLY, Hugh (2004). How do you design. A compendium of models. Dubberly Design Office.
HELLER, Steven; TALARICO, Lita (2020). Graphic: inside the sketchbooks of the world’s great graphic designers.The
Monacelli Press.
JONES, John C. (1970). Design methods. Seeds of human futures (8th edition, from 1980). John Wiley & Sons. 
JOHNSON, Michael (2004). Problem solved: a primer in design and communication. Phaidon Press.
KUMAR, Vijay (2013). 101 Design Methods. John Wiley & Sons.
STONE, Brian; WAHLIN, Leah. (2019).The Theory and Practice of Motion Design: Critical Perspectives and Professional
Practice, Paperback

Mapa IV - Vídeo Digital

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Vídeo Digital

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Digital Video

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 AV

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 160

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Dária Joana Teixeira Salgado

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Compreender as principais especificidades da Linguagem Audiovisual.

 
Entender o vídeo como ferramenta de comunicação.

 
Estudar a ferramenta de autoria de montagem de vídeo digital através do desenvolvimento de vários exercícios.

 
Aplicar o vídeo como meio de expressão audiovisual, através de conhecimentos teóricos e práticos de captação,
montagem e pós-produção de imagens em movimento.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Understand the main specificities of Audiovisual Language.

 
Understand video as a communication tool.

 
Study the digital video editing authoring tool by developing several exercises.

 
Apply video as a means of audiovisual expression, through theoretical and practical knowledge of capturing,
assembling and post-production of moving images.
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4.4.5. Conteúdos programáticos:
 1 - Aspetos gerais da evolução tecnológica e dos desenvolvimentos do vídeo até ao digital.

 2 - Video, cinema e tecnologia digital.
 3 - A Linguagem Audiovisual: escalas, composição e continuidade dos planos. Ângulos, objetivas e movimentos de

câmara. As cenas, as sequências, o áudio e o argumento.
 4 - Da conceção do projeto ao produto final: pré-produção, produção e pós-produção vídeo.

 5 - Compressão digital, formatos de gravação de vídeo.

4.4.5. Syllabus:
 1 - General aspects of technological evolution and developments from video to digital.

 2 - Video, cinema and digital technology.
 3 - Audiovisual Language: scales, composition and continuity of plans. Angles, lenses and camera movements.

Scenes, sequences, audio and script.
 4 - From project conception to final product: pre-production, video production and post-production.

 5 - Digital compression, video recording formats.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 A coerência entre os conteúdos programáticos definidos como fundamentais e os objetivos de aprendizagem da

unidade curricular é justificada pela necessidade de abordar conceitos e teorias fundamentais em que o vídeo, obtido
por síntese ou por digitalização, obtido diretamente, ou por via de animação (stop motion ou pixilação) é o objetivo
final, ancorado pelas competências essenciais necessárias que permitem a conceção, desenvolvimento e produção de
projetos, passando pelas várias fases de produção, de forma autónoma, operando em qualquer das áreas possíveis
onde estes estão implementados (e.g., indústria cinematográfica, produção de audio-visuais, etc).

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The coherence between the programmatic contents defined as fundamental and the learning objectives of the

curricular unit is justified by the need to address fundamental concepts and theories in which the video, obtained by
synthesis or by digitalization, obtained directly, or by means of animation (stop motion or pixilation) is the ultimate
goal, anchored by the necessary core competencies that allow the design, development and production of projects,
passing through the various phases of production, autonomously, operating in any of the possible areas where they
are implemented (eg, film industry , Audio-visual production, etc.).

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Aulas teóricas – exposição dos vários conteúdos a desenvolver na unidade curricular, com recurso a diversos meios

multimédia. 

Aulas teórico-práticas – realização de vários exercícios e a execução dos projectos propostos no âmbito do vídeo
digital. Havendo momentos de análise e discussão sobre os trabalhos, avaliação individual, orientação e
acompanhamento dos projectos

 
Avaliação contínua.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
 Theoretical classes – exposition of the various contents to be developed in the curricular unit, using various

multimedia means.
 

Theoretical-practical classes – carrying out various exercises and carrying out the proposed projects in the context of
digital video. There are moments of analysis and discussion about the work, individual assessment, guidance and
monitoring of projects

 
Continuous evaluation.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 As diferentes componentes do programa são inicialmente abordadas no plano teórico e na análise de projetos

diversos de referência, como promotores necessários da aquisição dos conhecimentos essenciais que permitam uma
compreensão consistente do vídeo e das áreas da sua aplicabilidade. Seguidamente usam-se metodologias
demonstrativas para permitir e promover a aquisição do saber-fazer, recorrendo de forma paralela, e sustentada, a
exposições teóricas por forma a consolidar os conhecimentos práticos e as capacidades operativas. Para que a
demonstração de conhecimentos não se esgote na simples reprodução da matéria proposta em fazes estanques e
fragmentadas, o aluno deve ser capaz de aplicar os conhecimentos adquiridos em atividades teórico-práticas, que
fazem parte dos enunciados do projeto intermédio e do projeto final que tem por objetivo a aplicação final de todos os
conhecimentos e competências práticas de forma agregada, como demonstração última da essência dos projetos de
vídeo, de natureza multidisciplinar, baseada numa coerência formal e programática.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
 The different components of the program are initially approached theoretically and in the analysis of several reference

projects, as necessary promoters of the acquisition of the essential knowledge that allow a consistent understanding
of the video and the areas of its applicability. Next, demonstrative methodologies are used to allow and promote the
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acquisition of know-how, using parallel and sustained theoretical expositions in order to consolidate practical
knowledge and operational capacities. In order for the demonstration of knowledge not to be exhausted in the simple
reproduction of the proposed material in watertight and fragmented forms, the student must be able to apply the
acquired knowledge in theoretical and practical activities, which are part of the statements of the intermediate project
and the final project that Aims at the final application of all practical knowledge and skills in an aggregated way, as the
ultimate demonstration of the essence of video projects, of a multidisciplinary nature, based on formal and
programmatic coherence.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ANG, Tom. 2005. Manual de Vídeo Digital, Civilização.
DANCYGER, Ken. 1997. The Technique of Film and Video Editing - Theory and Practice, Boston, Focal Press. 
GRILO, João Mário. 1997. A Ordem no Cinema, Relógio d´Água Editores.
HODGES, Bernard. 1994. The Video and TV Camera Operator’s Guide, London, Focal Press.
JOURNOT, M. T. 2005. Vocabulário de cinema, Edições 70. 
KATZ, Steven, D. 1991. Film Directing Shot by Shot - Visualizing from concept to screen, Michael Wise Productions. 
MARNER, Terence. 2007. A Realização Cinematográfica, Edições 70. 
MARTIN, Marcel. 2005. A Linguagem Cinematográfica, Dinalivro. 
MCGRATH, Declan. 2001. Cine Montaje & Postproducción, Oceano Grupo Editorial. 
PREMIERE PRO, 2004. Guia Autorizado da Adobe, Editora Campus.
AA. VV. 2001. Digital Cinema, Dep. Cinema Audiovisual e Multimédia. Odisseia nas Imagens. Porto. 
AA. VV. 2002. New Screen Media – Cinema / Art / Narrative, Editado por Martin Rieser / Andrea Zapp, British Film
Institute. 

Mapa IV - Laboratório Digital 2D II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Laboratório Digital 2D II

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 2D Digital Laboratory II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 DES

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 160

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 António Manuel Rodrigues Ferreira

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A unidade curricular de Laboratório Digital 2D II introduz os alunos à aprendizagem de ferramentas tecnológicas de

representação bidimensional, através de exercícios práticos; associados à ideia de disponibilizar aos alunos um
conjunto vasto de novas soluções imagéticas na área do design e dos audiovisuais, nomeadamente conceitos teórico-
práticos da imagem digital vetorial.
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4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The 2D Digital Laboratory II curricular unit introduces students to the learning of technological tools for two-
dimensional representation, through practical exercises; associated with the idea of providing students with a vast
array of new imaging solutions in the field of design and audiovisuals, namely theoretical and practical concepts of
digital vector imaging.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Criação de infografias estáticas. A interpretação de dados e o relevo da infografia no contexto atual de design de
informação e comunicação. Aplicação infográfica bidimensional e tridimensional de conceitos relativos à expressão
gráfica, fazendo recurso de linguagens de diagrama e perspetiva. Exercícios de desenho por computador recorrendo
ao vetor: consolidação dos conteúdos e tecnologias/ferramentas exploradas no semestre anterior, na
UnidadeCurricular de Laboratório Digital 2D I. Criação de elementos infográficos e articulação com a mensagem
tipográfica.Abordagem à linha, forma, volumetria, cor e textura, a partir de linguagem vectorial criada directamente a
partir do computador.

4.4.5. Syllabus:
Creating static infographics. The interpretation of data and the relief of infographics in the current context of
information and communication design. Two-dimensional and three-dimensional infographic application of concepts
related to graphic expression, using diagram and perspective languages. Computer drawing exercises using the
vector: consolidation of contents and technologies/tools explored in the previous semester, in the 2D Digital
Laboratory Course Unit I. Creation of infographic elements and articulation with the typographic message. Approach to
line, shape, volumetry, color and texture, from vector language created directly from the computer.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Através da exploração do vetor os alunos adquirem competências teóricas e práticas no desenvolvimento de imagens
digitais vetoriais. Os exercícios visam duas abordagens distintas:
- A aquisição de conhecimentos globais sobre o software e uso das ferramentas para desenho avançado;
- Aquisição de conhecimentos globais no desenvolvimento de infografias. Os exercícios e os conteúdos estão
formatados de forma a encaminhar os alunos através de uma “tour” global ao software para adquirirem competências
avançadas no uso da criação e manipulação de imagens vectoriais.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Through vector approach, students acquire skills of theory and practice in the development of digital images Vector.
The exercises aim at two distinct approaches:
- The acquisition of global knowledge about the tool and use of advanced drawing tools 
- Acquisition of knowledge in global development plan charts infographics. The exercises and the contents are
formatted so as to direct the students through a software global "tour" in order to acquire advanced skills in the use of
creating and manipulating Vector images.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação contínua e sistemática, assente em Exercícios de Aula (tutoriais) e Avaliação Final de 2 trabalhos práticos.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Continuous and systematic assessment, based on Class Exercises (tutorials) and Final Assessment of 2 practical
assignments.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A forma mais eficaz de adquirir competências na área da manipulação de imagem digital é usando as ferramentas.
Para tal são propostos uma série de exercícios práticos de tutoria em que os alunos repetem passo a passo o
exercício apresentado pelo professor. Após cada bloco de exercícios são postos em prática as capacidades de
desenvolvimento dos alunos através de uma proposta de trabalho. Desta forma os alunos são levados a criar soluções
inovadoras usando as ferramentas abordadas.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The most effective way to skills acquisition in digital image manipulation is using the tools. There are several practical
tutorial exercises in which students complete the exercise step by step. After each block of exercises, the student
skills must be tested in a work proposal. This way, students are driven to create innovative solutions using the studied
tools.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Adobe Creative Team - Adobe Illustrator CC Classroom in a Book (Book & CD-ROM);
BAER, Kim - Information Design Workbook: Graphic Approaches, Solutions, and Inspiration plus 30 Case Studies,
Massachusetts: Rockport Publishers Inc., 2010. ISBN: 9781592536276
CAIRO, Alberto, Sailing to the Future: Infographics in the Internet Era, North Carolina: Multimedia Bootcamp -
University of North Carolina at Chapel Hill, 2005;
ROAM, Dan - The Back of the Napkin: Solving Problems and Selling Ideas with Pictures, New York: Portfolio, 2008.
ISBN: 9781591841999;
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TUFTE, Edward R. - Envisioning Information, CT/US: Graphics Press USA, 1990. ISBN: 9780961392116;
TUFTE, Edward R. - The Visual Display of Quantitative Information, CT/US: Graphics Press USA, 2001.
ISBN:9780961392147.

Mapa IV - Desenho e Figura Humana

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Desenho e Figura Humana

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Drawing and Human Figure

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 DES

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 SEM

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 160

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Susana Amélia Vieira Jorge

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Não aplicável

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Desenvolver a capacidade de observação e de representação.

 Aplicar e aprofundar os vários modos do desenho e meios de representação.
 Explorar as potencialidades de materiais, suportes e instrumentos próprios do desenho.

 Desenvolver a análise e o estudo da anatomia do corpo humano.
 Compreender os diversos mecanismos para a representação da figura humana.

 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Develop the capacity of observation and representation.

 Apply and develop several methods of drawing and means for representation.
 Exploration of materials and drawings tools potential.

 Develop creative ability and communication through the practice of drawing.
 Develop the analysis and study of the anatomy of the human body.

 Understand the various mechanisms for the representation and drawing of the human figure.
 

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 A anatomia do corpo humano: a estrutura óssea e a miologia do corpo.

 As proporções da figura humana.
 O peso, a estrutura e o movimento do corpo humano: análise e representação.

 A forma e o volume da figura humana: estudo de mecanismos para essa representação:
 O gesto no desenho;

 A aplicação da linha e da mancha;
 O enquadramento e a composição no desenho;

 Os materiais, suportes e instrumentos do desenho.
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4.4.5. Syllabus:
The human anatomy: the skeleton and the muscles of the human body
The proportions of the human figure.
The weight, structure, and the movement of the human body: analysis and representation.
The shape and volume of the human figure: study of mechanisms for that representation:
The gesture in drawing;
The application of line and smudge;
The picture plane and the composition in drawing;
Materials and tools of drawing.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos definidos no programa da unidade curricular foram estabelecidos de modo a permitir concretizar cada
um dos objetivos. Deste modo, a articulação dos mesmos por temas e por etapas sucessivas de trabalho permitirá ao
estudante desenvolver um conjunto de competências e de saberes no âmbito do Desenho, conforme estipulado nos
objetivos da unidade curricular.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents defined in the syllabus of curricular unit were established to allow achieving each of the objectives. Thus,
the articulation of the same by themes and by successive stages of work will allow the student to develop a set of
skills and knowledge in Drawing, as defined in the syllabus of the curricular unit.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia definida é a de aulas teórico-práticas: as aulas terão uma componente teórica e exercícios práticos de
aplicação e desenvolvimento dos conhecimentos. A componente teórica será apresentada e discutida através de
vários exemplos e os exercícios práticos serão enunciados, acompanhados e avaliados no decorrer do processo de
trabalho.

O regime de avaliação nesta unidade curricular é o da avaliação contínua.

A avaliação compreende a participação do estudante nas aulas e a realização de propostas de trabalho individuais.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The methodology defined is theoretical-practical lessons: theoretical component and practical exercises of application
and development of knowledge and skills. The theoretical component will be presented and discussed through several
examples and practical exercises will be set, monitored and evaluated during the work process. 

In this curricular unit the assessment is continuous.

The evaluation comprises the student's participation in classes and the realization of three individual work proposals.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A aquisição dos conhecimentos e das competências enunciadas, assim como o seu desenvolvimento, terá de ser
concretizada através de um conjunto de exercícios práticos e de um acompanhamento constante dos trabalhos em
curso, sendo também importante uma exposição e discussão dos vários assuntos e temas, recorrendo a diversos
exemplos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The acquisition of the knowledge and skills defined, as well as its development, must be done through practical
exercises and a permanent monitoring of current work. It is also important a presentation and discussion of the
various subjects and themes, through several examples.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BASKINGER, Mark; BARDEL, William, Drawing ideas: a hand-drawn approach for better design, New York: Watson-
Guptill, 2013.
BORDES, Juan, Historia de las teorias de la figura humana, el dibujo, la anatomía, la proporción, la fisiognomía,
Ediciones Cátedra, Madrid, 2003.
BRAMBILLA, Daniela, Human Figure Drawing, Promopress, 2015.
CURTIS, Brian, Desenho de Observação, Porto Alegre: AMGH Editora Lda, 2015.
HAMPTON, Michael, Figure Drawing: Design and Invention, M. Hampton, 2010.
KORTE, Amy, Hand Drawing for Designers: Communicating Ideas Through Architectural Graphics, Fairchild Books,
2009.
MASLEN, Mick, Drawing Projects: An Exploration of the Language of Drawing, Black Dog Publishing London UK, 2011.
MOLINA, Juan José Gómez (Coord.), El Manual de Dibujo. Madrid: Ediciones Cátedra, 2001.
OLPE, Peter, Drawing as Design Process, Courses, Themes and Projects at the Basel School of Design, Verlag Niggli
AG, 1997.
RAYNES, John, Figure Drawing and Anatomy for the Artist, Bounty Books, 2005. 
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Mapa IV - Escrita criativa para Audiovisuais

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Escrita criativa para Audiovisuais

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Creative Writing for Audiovisuals

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
AV

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
130

4.4.1.5. Horas de contacto:
60

4.4.1.6. Créditos ECTS:
5

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Luis Filipe Monteiro Lima

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A UC de Escrita Criativa para Audiovisuais propõe uma abordagem às principais estruturas narrativas e imagéticas
como dispositivos de criação de histórias. As técnicas de criatividade abordadas assentam em exercícios exemplares
de constrangimento e desterritorialização da expressividade habitual, abrindo caminho para uma despersonalização
do autor, de modo a que possam ser despoletadas novas expressividades criativas. É pretendido que os discentes
compreendam, reflitam e consigam explicitar os procedimentos utilizados na produção textual dessas novas
expressividades.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The Audiovisual Creative Writing course proposes an approach to the main narrative and imagetic structures as story
creation devices. The approached creativity techniques are based on exemplary exercises of constraint and
deterritorialization of the usual expressivity, paving the way for a depersonalization of the author, so that new creative
expressivities can be triggered. It is intended that the students understand, reflect and are able to explain the
procedures used in the textual production of these new expressivities.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Teorias de produção textual e audiovisual baseadas nas estruturas:
texto narrativo e dos seus géneros, micro-narrativa, texto poético, estrutura narrativa do conto, descrição do ponto de
vista físico ou afectivo, descrição de personagens: ponto de vista físico e psicológico, descrição de paisagens e
ambientes, narração e elementos circunstanciais, os pontos de vista narrativos, a exposição, complicação, clímax e
desfecho, o problema, conflito e solução, o mapa das histórias, os diálogos, ficcionalidade, realidade e diversidade, a
acção, as personagens, o narrador, o espaço, o tempo, o ritmo e os tipos de texto narrativo serão ainda abordados
áreas criativas conexas à escrita e à imagem como a relação entre poesia e ilustração, a escrita para voz e para
imagens em movimento. Serão ainda abordados áreas criativas conexas à escrita como a relação entre o(s) texto(s) e
a(s) imagem(ns), a imagem estática e a imagem em movimento, o digital storytelling e o guionismo audiovisual.

4.4.5. Syllabus:
Focus on theories of textual and audiovisual production based structures: narrative text and its genres; micro-
narratives; poetic text; narrative structure of the short story; description from the physical or affective point of view;
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description of characters: physical and psychological point of view; description of landscapes and environments;
narration and circumstantial elements; the narrative points of view; exposition, complication, climax and ending; the
problem, conflict and solution; the story map; the dialogues; fictionality, reality and diversity; action, characters,
narrator, space, time, rhythm and types of narrative text; we will also cover creative areas related to writing and image,
such as the relationship between poetry and illustration, writing for voice and for moving images. We will also discuss
creative areas related to writing, such as the relationship between text(s) and image(s), still image and moving image,
digital storytelling and audiovisual screenwriting.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A UC visa dar ao estudante a autonomia para saber produzir textos criativos de diversos géneros e saber como
integrar e gerir o seu próprio procedimento criativo textual no contexto desejado. Os conteúdos programáticos visam
dar ao aluno autonomia para saber produzir textos criativos de diversos géneros e saber como integrar e gerir o seu
próprio procedimento criativo textual no contexto desejado. As aulas teóricas de proximidade permitem o
acompanhamento individual e de grupo no que toca à evolução conceptual e a sua passagem para a produção prática
no âmbito da temática da unidade curricular. Os conteúdos expostos permitem fornecer uma amostra representativa
dos procedimentos de escrita criativa tradicionais e contemporâneos.
As aulas teóricas de proximidade permitem o acompanhamento individual e de grupo no que toca à evolução
conceptual e a sua passagem para a produção prática no âmbito da temática da unidade curricular. 

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The UC aims to give the student the autonomy to know how to produce creative texts of various genres and know how
to integrate and manage their own textual creative procedure in the desired context. The programmatic content aims to
give the student autonomy to know how to produce creative texts of various genres and know how to integrate and
manage their own creative textual procedure in the desired context. The theoretical lessons of proximity allow
individual and group monitoring regarding the conceptual evolution and its passage to the practical production within
the theme of the curricular unit. The exposed contents allow to provide a representative sample of traditional and
contemporary creative writing procedures. The theoretical lessons of proximity allow individual and group monitoring
regarding the conceptual evolution and its passage to the practical production within the thematic of the curricular
unit.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas serão ilustradas por exemplos concretos, através de livros e material físico trazidos pelo docente para a sala
de aula ou ainda fornecido por meios eletrónicos. 
Durante as sessões e de uma sessão para seguinte, irá ser realizado um portfólio que culmina com a realização e
apresentação de um trabalho individual por parte de cada discente na última sessão, reservada para o efeito. A
avaliação será feita com base nos referidos trabalhos individuais e coletivos, com particular incidência no trabalho
individual final que deverá reunir as principais caraterísticas trabalhadas nos diversos exercícios ao longo da Unidade
Curricular. O trabalho final consistirá na redacção de uma história e/ou produção audiovisual, tendo, no que toca à
componente escrita, uma extensão mínima de 3 páginas, sendo que a apresentação oral do trabalho perante o grupo
deverá ser acompanhada por uma leitura crítica que explicite o(s) procedimento(s) empregue(s) para a sua
composição.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The classes will be illustrated by concrete examples, through books and physical material brought by the teacher to
the classroom or even provided by electronic means. During the sessions and from one session to the next, a portfolio
will be made that culminates with the completion and presentation of an individual work by each student in the last
session, reserved for that purpose. The evaluation will be based on the referred individual and collective works, with
particular incidence on the final individual work that should gather the main characteristics worked in the several
exercises throughout the Curricular Unit. The final work will consist of the writing of a story and/or audiovisual
production, with a minimum of 3 pages. The oral presentation of the work before the group should be accompanied by
a critical reading that explains the procedure(s) used for its composition.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As aulas são teóricas e expositivas, mas também funcionando como ateliers de escrita. Integram este método de
ensino a leitura individual e colectiva, bem como a interpretação crítica dos textos produzidos em conjunto e
individualmente, com base em textos exemplares de autores consagrados.
Todas as aulas serão ilustradas por exemplos concretos, através de livros e material físico trazidos pelo docente para
a sala de aula ou ainda fornecido por meios electrónicos.
Todas as aulas serão ilustradas por exemplos concretos, através de livros e material físico trazidos pelo docente para
a sala de aula ou ainda fornecido por meios eletrónicos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The classes are theoretical and expository, but also practical, functioning as writing ateliers. This teaching method
includes individual and collective reading and critical interpretation of texts produced jointly and individually, based on
exemplary texts by renowned authors. All lessons will be illustrated with concrete examples, through books and
physical material brought to class by the teacher or supplied by electronic means. All classes will be illustrated by
concrete examples, through books and physical material brought by the teacher to the classroom or even provided by
electronic means.
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4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CARMELO, Luís (2007). Manual de Escrita Criativa, I e II, ed. Europa-América, Lisboa;
DELEUZE, Gilles (1993): Critique et Clinique, ed. Minuit, Paris;
DUCHAMP, Marcel (1987): Le Processus Créatif, ed. L’Échoppe, Paris;
HELDER, Herberto (2015), Photomaton & Vox, Porto Editora, Porto;
LLANSOL, Maria Gabriela (2003): O Começo de um Livro é Preciso, Assírio & Alvim, Lisboa;
MOISÉS, Massaud (1967): A Criação Literária, Prosa II, ed. Cultrix, São Paulo;
OULIPO (2002): Abrégé de Littérature Potentielle, ed. Mille et Une Nuits, Paris;
PIMENTA, Alberto (1978): O Silêncio dos Poetas, ed. A regra do Jogo, Lisboa;
Poe, Edgar Allan (1992): O Corvo e outros Poemas, ed. Ulmeiro, Lisboa;
QUENEAU, Raymond (1995): Exercices de Style, ed. Gallimard, Paris;

Mapa IV - Projeto de Design Audiovisual I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Projeto de Design Audiovisual I

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Audiovisual Design Project I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 AV

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 190

4.4.1.5. Horas de contacto:
 90

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 7

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Cristiana Rodrigues Cerejo

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Nesta unidade curricular pretende-se que o aluno possa desenvolver projectos de design nas áreas dos grafismos

televisivos e medias digitais. Serão estimulados a estudar algumas das técnicas, conceitos e ferramentas mais
comuns de manipulação de elementos gráficos intrínsecos ao design mas aplicados ao audiovisual, numa aula de
caracter dominantemente prática e de acompanhamento. As propostas de trabalho revelam uma forte componente
prática e enquadram-se em cenários próximos do real ou reais.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 In this course it is intended that the student can develop design projects in the areas of television graphics and digital

media. You will be encouraged to study some of the most common techniques, concepts and tools for manipulating
graphic elements intrinsic to design but applied to the audiovisual, in a predominantly practical and accompanying
class. The work proposals reveal a strong practical component and fit into scenarios close to real or real.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
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1. Introdução aos design audiovisual televisivo.
2. Linguagem e gramática.
3. Televisão e cinema.
4. Composição, video e grafismos;
5. Ferramentas e técnicas;
6. Produção Audiovisual;

4.4.5. Syllabus:
1. Introduction to television audiovisual design.
2. Language and grammar.
3. Advertising, television and video clips.
4. Composition, video and graphics;
5. Tools and techniques;
6. Audiovisual Production;

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que o aluno possa desenvolver vários exercícios no âmbito da temática televisiva e da pluralidade de
suportes audiovisuais digitais através do alinhamento fornecido no programa curricular. Os alunos terão que ser
acompanhados de uma forma individual de modo a possibilitar bons resultados, nomeadamente de domínio técnico e
no pensamento crítico criativo.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is intended that the student can develop various exercises in the field of television and the plurality of digital
audiovisual supports through the alignment provided in the curriculum. Students will have to be accompanied in an
individual way in order to enable good results, namely in technical domain and in creative critical thinking.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas de abordagem essencialmente práticas, laboratoriais e dedicadas ao desenvolvimento de propostas semanais
que envolve o alinhamento acima descrito. Acompanhamento individual de exercícios e projectos em aula. Avaliação
com relevância em 2 propostas de trabalho e ao conjunto dos trabalhos de casa.
Metodologia prática com recurso à equipamento de video e computacional;

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Essentially practical, laboratory approach classes dedicated to the development of weekly proposals that involve the
alignment described above. Individual monitoring of exercises and projects in class. Assessment with relevance to 2
work proposals and all homework assignments.
Practical methodology using video and computer equipment;

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Compreender as principais especificidades da linguagem Audiovisual quando associada a projetos televisivos,
publicidade ou musical. Criar vídeos como meio de expressão audiovisual, através da manipulação de elementos
gráficos intrínsecos ao design, mas adaptados para o suporte vídeo e multimédia. Capacitar o aluno na execução de
um leque variado de novas identidades visuais digitais que possam servir de estímulo à criação de grafismos
dinâmicos quando confrontado com a criação de um projeto audiovisual ligado a setores específicos de comunicação.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Understand the main specifics of Audiovisual language when associated with television, advertising or music projects.
Create videos as a means of audiovisual expression, through the manipulation of graphic elements intrinsic to design,
but adapted for video and multimedia support. Enable the student to implement a wide range of new digital visual
identities that can stimulate the creation of dynamic graphics when faced with the creation of an audiovisual project
linked to specific sectors of communication.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
KRASNER, J. (2008) Motion Graphics Design, Applied History and Aesthetics, Oxford: Elsevier.
LASSETER, J. (1987) ‘Principles of Traditional Animation Applied to 3D Computer Animation’, Computer Graphics,
Volume 21, Number 4, SIGGRAPH ‘87.
MEYER, Trish (2013) Creating Motion Graphics with After Effects: Essential and Advanced Techniques, Focal Press.
BETANCOURT, Michael (2012) The History of Motion Graphics, Wildside Press.
BRAHA, Yael; BYRNE, Bill (2011) Creative Motion Graphic Titling for Film, Video, and the Web: Dynamic Motion
GraphicTitle Design, Focal Press.
RICKITT, R. (2006) Special Effects, The History and Tecniques, London: Aurum Press.

Mapa IV - Design de Comunicação I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Design de Comunicação I
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4.4.1.1. Title of curricular unit:
Communication Design I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
DC

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
160

4.4.1.5. Horas de contacto:
60

4.4.1.6. Créditos ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Ana Catarina Vieira Rodrigues da Silva

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que o aluno desenvolva projetos de design que introduzam o aluno aos elementos básicos do design de
comunicação (composição, tipografia, cor, imagem) e o conduzam à aquisição de competências na planificação e
controlo de projetos de comunicação.
As propostas de trabalho revelam uma forte componente prática e enquadram-se em cenários próximos do real.
Nesta unidade curricular o aluno deve ser capaz de compreender a comunicação dentro de um novo paradigma
tecnológico e cultura contemporânea, conhecendo a história e os antepassados da disciplina.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The student should develop design projects that introduce them to the basic elements of communication design
(composition, typography, color, image) and lead to the acquisition of skills in planning and controlling communication
projects.
The work proposals reveal a strong practical component and fit into scenarios close to reality.
In this course the student must be able to understand communication within a new technological paradigm and
contemporary culture, knowing the history and actors of the discipline.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. O design e a comunicação
1.1. Introdução à comunicação gráfica
1.2. Metodologias de desenvolvimento de projetos em design de comunicação.
1.3. Introdução às ferramentas informáticas de trabalho em design gráfico.
2. Composição gráfica
2.1 Estrutura e construção da forma gráfica.
2.2 A composição gráfica: posição, forma, orientação, cor, textura, valor, tamanho.
2.3 Tipografia e mensagem visual.
2.4 Microtipografia
2.5 Macrotipografia
2.6 Mancha de texto e layout
2.7 Conceito de grelha no design gráfico

4.4.5. Syllabus:
1. Design and communication
1.1. Introduction to graphic communication
1.2. Project development methodologies in communication design.
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1.3. Introduction to computer tools for working in graphic design.
2. Graphic composition
2.1 Structure and construction of the graphic form.
2.2 Graphic composition: position, shape, orientation, colour, texture, value, size.
2.3 Typography and visual message.
2.4 Microtypography
2.5 Macrotypography
2.6 Text area and layout
2.7 Grid concept in graphic design

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos visam uma introdução do aluno aos conceitos base da disciplina do design de
comunicação, sustentado numa abordagem prática aos temas propostos, com enunciados próximos de cenários reais.
Estes conteúdos programáticos visam também dotar o aluno de ferramentas técnicas e estratégias metodológicas
adequadas à realidade atual do design de comunicação, compreendendo a comunicação dentro de um novo
paradigma tecnológico e cultura contemporânea, e criando contextos de trabalho que permitam conhecer melhor a
história e os antepassados da disciplina.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus aims at introducing the student to the basic concepts of the discipline of communication design,
supported by a practical approach to the proposed themes, with statements close to real scenarios. These syllabuses
also aim to provide the student with technical tools and methodological strategies appropriate to the current reality of
communication design, understanding communication within a new technological paradigm and contemporary culture,
and creating work contexts that allow for a better understanding of history and ancestors of the discipline.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O regime de avaliação nesta unidade curricular é o da avaliação contínua. A avaliação compreende a participação do
estudante nas aulas e a realização de propostas de trabalho individuais. Para efeitos de avaliação só serão
considerados os trabalhos devidamente acompanhados pelo docente. Ao longo do semestre serão efetuadas entregas
parciais ao longo das aulas e entregas finais no final de cada proposta.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The assessment regime in this course is that of continuous assessment. The assessment includes student
participation in classes and individual work proposals. For evaluation purposes, only works duly accompanied by the
teacher will be considered. Throughout the semester, partial deliveries will be made throughout the classes and final
deliveries at the end of each proposal.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia de ensino utilizada procura estimular diferentes cenários criativos e propostas metodológicas dentro
da atividade do design gráfico. Os projetos, de natureza essencialmente prática, são acompanhados de uma
permanente discussão de resultados, estimulando as capacidades de reflexão crítica e comunicação do aluno e do
grupo. Às aulas práticas de desenvolvimento dos exercícios propostos, acrescem-se aulas teóricas e teórico-práticas
que complementam a formação do aluno ao longo do semestre.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodology used seeks to stimulate different creative scenarios and methodological proposals within
the graphic design activity. The projects, which are essentially practical in nature, are accompanied by a permanent
discussion of results, stimulating the student and group's capacity for critical reflection and communication. Along
with the practical classes for the development of the proposed exercises, there are theoretical and theoretical-practical
classes that complement the student's training throughout the semester.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BRINGHURST, Robert (2002). The Elements of Typographic Style. Hartley & Marks.
ESKILSON, Stephen J. (2007). Graphic Design: A New History. Laurence King Publishing.
FRUTIGER, Adrian (2002). Signos, símbolos, marcas, señales. Ediciones G. Gili.
KANE, John (2005). Manual de tipografía. Editorial Gustavo Gili.
MEGGS, Philip B. (2006). Meggs’ History of Graphic Design. John Wiley & Sons.
MEGGS, Phillip B., Type & Image – The Language of Graphic Design, New York: John Wiley & Sons Inc., 1992.
MÜLLER-BROCKMANN, Josef. Grid Systems, Niederteufen: Verlag Arthur Niggle, 1981.
MUNARI, Bruno (1982). Das coisas nascem coisas. Edições 70.
LUPTON , Ellen (2010) Thinking with Type: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, & Students. Princeton
Architectural Press.
PIPES, Alan, Production for Graphic Designers, Ed. Laurence King, 1997

Mapa IV - Laboratório Digital 3D I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Laboratório Digital 3D I
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4.4.1.1. Title of curricular unit:
 3D Digital Laboratory I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 AV

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 160

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Pedro Mota Teixeira

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A unidade curricular de Laboratório Digital 3D I introduz os alunos à aprendizagem de ferramentas tecnológicas de

representação tridimensional (3D), através de exercícios práticos, disponibilizando um conjunto vasto de soluções
imagéticas relacionadas com este género de dinâmica visual, intrínseco à área do design de comunicação e dos
audiovisuais.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 3D Computer Drawing I introduces students to learning technological three-dimensional tool's representation (3D),

through practical exercises, providing a wide range of solutions imagery related to this kind of visual dynamics
intrinsic to the field of communication design and audiovisual.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Conceitos teóricos. Recorrer à representação tridimensional como meio de expressão artística e de comunicação,

no actual contexto do design de comunicação e dos audiovisuais, fomentando novas opções estéticas e conceptuais.
 

2. Conceitos práticos. Dotar o aluno de competências técnicas e criativas que sustentam o desenho assistido por
computador enquanto ferramenta de alto potencial criativo dos audiovisuais, servindo, por um lado, de estímulo à
criação concreta de modelos tridimensionais, e por outro, potenciando áreas anexas da comunicação como a
multimédia.

 
2.1 Interface gráfico e conceitos 3D

 2.2 Modelação de objectos
 2.3 Luz e câmeras

 2.4 Materiais
 2.5 Texturas
 2.6 “Render”
 2.7 Introdução à Animação

 2.8. Composição gráfica a partir do 3D

4.4.5. Syllabus:
 1. Theoretical concepts. Resorting to three-dimensional representation as a means of artistic expression and

communication, in the current context of communication and audiovisual design, fostering new aesthetic and
conceptual options.
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2. Practical concepts. Provide the student with technical and creative skills that support computer-assisted drawing as
a tool with high creative potential of audiovisuals, serving, on the one hand, as a stimulus to the concrete creation of
three-dimensional models, and on the other, enhancing adjacent areas of communication such as multimedia.

2.1 Graphical interface and 3D concepts
2.2 Object Modeling
2.3 Light and Cameras
2.4 Materials
2.5 Textures
2.6 "Render"
2.7 Introduction to Animation
2.8. Graphic composition from 3D

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apresentados visam fornecer competências e conhecimento de ferramentas ao nível
desta área especializada da modelação e animação 3D, abordando conceitos e metodologias empregues na concepção
de propostas deste âmbito.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus presented aim to provide skills and knowledge of tools at this specialized area of 3D modeling and
animation, presenting concepts and methodologies employed in the design of this proposed framework.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular adopta uma metodologia de ensino composta por aulas de exposição teórica e de
apresentação de exemplos de referência na área, e por aulas de exercícios práticos e de acompanhamento projetual.
As aulas de exposição teórica têm o objectivo de contextualizar sobre a temática da modelação e animação 3D. As
aulas de instrução direta de exercícios práticos, assim como as aulas de acompanhamento projectual irão permitir que
os alunos apliquem os conhecimentos teóricos adquiridos através da prática, aprofundando especificidades técnicas
das ferramentas de trabalho e adotando as metodologias de trabalho mais adequadas.
O regime de avaliação nesta unidade curricular é o da avaliação contínua e periódica e tem em conta os seguintes
elementos:
exercícios semanais, realização de trabalhos individuais, práticos, laboratoriais e trabalhos de casa.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
This curricular unit adopts a teaching methodology consisting of theoretical exposition classes and presentation of
reference examples in the area, and practical exercises classes and project monitoring.
The theoretical exposition classes aim to contextualize the theme of 3D modeling and animation. Direct orientation
classes of practical exercises, as well as project monitoring classes will allow students to apply the theoretical
knowledge acquired through practice, deepening the technical specificities of work tools and adopting the most
sought-after work methodologies.
The assessment regime in this curricular unit is continuous and periodic assessment and takes into account the
following elements:
weekly exercises, individual, practical, laboratory and homework assignments.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias apresentados visam fornecer competências e conhecimento de ferramentas ao nível desta área
especializada da modelação e animação 3D, abordando conceitos empregues na concepção de propostas deste
âmbito.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The methodologies presented aim to provide skills and knowledge of tools in this specialized area of   3D modeling and
animation, addressing concepts used in the design of proposals in this area.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
HESS, Roland. The Essencial Blender - Guide to 3D Creation with the Open Source Suite Blender. Blender Foundation 
MULLEN, Tony. Blender Foundations: The Essential Guide to Learning Blender 2.6. Blender Foundation & Focal Press.
MULLEN, Tony. Mastering Blender. Blender Foundation & SYBEX.
MULLEN, Tony. Introducing character animation with Blender - Improving animation skills with Blender. Blender
Foundation.
MULLEN, Tony. Bounce, Tumble, and Splash!: Simulating the Physical World with Blender 3D. Blender Foundation &
SYBEX.
WICKES, Roger. Foundation Blender Compositing. Blender Foundation & Friends of

Mapa IV - Produção Fotográfica

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Produção Fotográfica
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4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Photographic Production

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 AV

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 160

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Dária Joana Teixeira Salgado

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Perceber a importância da narrativa fotográfica. 

 Compreender a relação entre a fotografia e o espectador/observador. 
 Adquirir domínio da prática fotográfica e dos respetivos conceitos aplicados às diversas áreas da fotografia. 

 Adotar os procedimentos profissionais corretos, técnicos e humanos em função do género fotográfico. Saber
manipular imagens através de técnicas de edição avançada.

 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 Understand the importance of the photography’s narrative.

 Comprehend the relationship between the photography and the viewer.
 Acquire domain of photographic practice and their concepts which applied to the diverse areas of photography.

 Embrace the correct professional procedures both technical and humane according to the photographic genre. Know
how to manipulate images through advanced edition techniques.

 

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 Fotografia – Contexto e Narrativa 

 Briefing fotográfico, contexto e fotografia.
Tema, conceito e narrativa 

 Fotografia de exterior – paisagem
 Fotografia de Estúdio 

 Equipamento e acessórios fotográficos
 Equipamentos e acessórios de iluminação

 Estilos de iluminação
 Fundos e cenários fotográficos

 Fotografia de Moda
 O fotógrafo na produção de moda

 Make-up
 Styling

Editorial de moda
 Moodboard

 Registo de imagens no exterior e interior
 Campanha publicitária – conceção e direção

 Edição de imagem fotográfica - Técnicas avançadas
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4.4.5. Syllabus:
Photography - Context and Narrative
Photographic briefing, context and photography.
Theme, concept and narrative.
Outdoor photography - landscape.
Studio photography
Photographic equipment and accessories.
Lighting equipments and accessories.
Lighting’s styles
Photographic backgrounds and sceneries.
Fashion photography
The fashion photographer.
Make-up.
Styling.
Fashion’s editorial
Moodboard
Register of outdoor and indoor images
Advertising campaign - conception and direction.
Edition of photographic image - advance techniques

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os alunos são permanentemente incentivados e orientados no desenvolvimento das propostas de trabalho, assim
como para a experimentação tecnológica e artística.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Students are always motivated and oriented in the development of all the tasks, as well as, in all technological and
artistic experiments.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Será adotada uma metodologia teórico-prática com recurso a bibliografia e meios audiovisuais, onde se destacam
autores e portfolios de elevada referência fotográfica. Assim como a utilização e manuseamento de equipamento
fotográfico digital e software de edição.
Apresentação de exemplos e demonstração prática dos conteúdos abordados.
Participação em Workshops e visitas de estudo.
A avaliação compreende a participação do estudante nas aulas e a realização de exercícios e de três propostas de
trabalho individuais. Para efeitos de avaliação só serão considerados os trabalhos devidamente acompanhados pelo
docente. Ao longo do semestre serão efetuadas entregas parciais ao longo das aulas e entregas finais no final de cada
proposta.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Will adopt a methodology theory and practice using the bibliography, which features authors and reference portfolios,
as well o handling and use of digital photographic equipment.
Presenting examples and giving a practical demonstration of all the contents.
Participation in Workshops.
The assessment includes student participation in classes and exercises and three individual work proposals. For
evaluation purposes, only the works duly monitored by the teacher will be considered. Throughout the semester,
partial deliveries will be made throughout the classes and final deliveries at the end of each proposal.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os alunos adquirem competências na área da produção fotográfica através do recurso a bibliografia, equipamentos
fotográficos e ferramentas de edição. Para tal são propostos uma série de exercícios práticos de demonstração e de
tutoria em que os discentes repetem passo a passo o exercício apresentado pelo docente. Após cada bloco de
exercícios são postos em prática as capacidades de desenvolvimento dos alunos através de uma proposta de
trabalho.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The students acquire skills in the photographic area through resource of photographic equipments and edition tools.
To this end it is proposed a series of practical exercises demonstration and tutoring in which students repeat step by
step exercise
presented by the teacher. After each block of exercises are put into practice the skills development of students

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ARNHEIM, Rudolf, Arte e Percepção Visual, uma Psicologia da Visão Criadora, Edições THOMSON PIONEIRA,
Brasil,1998.
LINDBERGH, P. (2020). Peter Lindbergh: On Fashion Photography, Taschen, Itália.
FREEMAN, Michael. Michael Freeman Curso de Fotografia, Luz e Iluminação, Bookman. 2015.
LEITÃO, Carlota, BRUM, Pedro do Canto. Luzes, Câmara, Ação. 2013.
SHORT, Maria. Contexto e narrativa em fotografia. Gustavo Gili, SL. 2013.
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Mapa IV - Acting e Desenvolvimento de Personagens

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Acting e Desenvolvimento de Personagens

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Acting and Character Development

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 DES

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 130

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Manuel António Carneiro Gaspar de Melo Albino

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta unidade curricular pretende dar a conhecer o estudo e desenvolvimento de personagens e o potencial da

representação. O estudante deverá ser capaz de entender os princípios da representação partindo do teatro até ao
cinema e animação.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 This course aims to introduce the study and development of characters and the potential of representation. The

student should be able to understand the principles of representation from theater to cinema and animation.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 - O ator.

 - Personagens
 - Natureza da Interpretação

 - O Trabalho do Ator
 - O Método de Constantin Stanislavski

 - A Abordagem Psicológica de Michael Chekhov
 - A Linguagem do Silêncio: Pantomina

 - Ator & Animador
 - Ritmo, Ação & Linguagem Corporal

- Diálogo & Gesto
 - Essência

 - Emoção & Dupla Representação
 - Rotoscopia

 - Motion Capture & Perfomance Capture

4.4.5. Syllabus:
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- The actor.
- Characters
- Nature of Interpretation
- The Actor's Work
- Constantin Stanislavski's Method
- Michael Chekhov's Psychological Approach
- The Language of Silence: Pantomina
- Actor & Animator
- Rhythm, Action & Body Language
- Dialogue & Gesture
- Essence
- Emotion & Double Representation
- Rotoscopy
- Motion Capture & Performance Capture

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos pretendem dar a conhecer o papel da personagem e da direção de atores no âmbito do
cinema e animação. Pretende ainda dar a conhecer os parâmetros e qualidades que levaram ao desenvolvimento de
personagens ficionais.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus intends to make known the role of the character and the direction of actors in the scope of cinema and
animation. It also intends to make known the parameters and qualities that led to the development of fictional
characters.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia definida é a de aulas teóricas com exercícios práticos de aplicação e desenvolvimento dos
conhecimentos. A componente teórica será apresentada e discutida através de vários exemplos e os exercícios
práticos serão enunciados, acompanhados e avaliados no decorrer do processo de trabalho.
O regime de avaliação nesta unidade curricular é o da avaliação contínua.
A avaliação compreende a participação do estudante nas aulas e a realização de propostas de trabalho individuais.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The defined methodology is theoretical classes with practical exercises for the application and development of
knowledge. The theoretical component will be presented and discussed through several examples and practical
exercises will be listed, monitored and evaluated during the work process.
The assessment regime in this course is that of continuous assessment.
The assessment includes student participation in classes and individual work proposals.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias foram planificadas de acordo com do perfil da unidade curricular de forma a permitir que os alunos
possam desenvolver competências neste campo específico dos audiovisuais. A teorização e os exercícios práticos
vão ao encontro dos objetivos da UC dando-lhes ferramentas para desenvolver competências transversais às outras
unidades curriculares, nomeadamente das UCs de projeto.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The methodologies were planned according to the profile of the course in order to allow students to develop skills in
this specific field of audiovisuals. Theorization and practical exercises meet the objectives of the CU, giving them tools
to develop skills that are transversal to other curricular units, namely the project UCs.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ADLER, Stella. The art of acting (2010), Paperback.
CALDARONE, Marina; LLOYD-WILLIAMS, Maggie. Actions: The Actors' Thesaurus (2004), Drama Publishers/Quite
SpecificMedia
COHN, Lee Michael. Directing Actors (2021)
HOOKS, Ed. Acting for Animators: A Complete Guide to Performance Animation (2017), Routledge.
STRASBERG, Lee. Acting: A Handbook of the Stanislavski Method (2014), The definitive edition.

Mapa IV - Projeto de Design Audiovisual II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Projeto de Design Audiovisual II

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Audiovisual Design Project II
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4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
AV

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
190

4.4.1.5. Horas de contacto:
90

4.4.1.6. Créditos ECTS:
7

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Cristiana Rodrigues Serejo

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta unidade curricular pretende-se que o aluno possa desenvolver projetos na área dos audiovisuais, com foco no
desenvolvimento de projetos nas áreas da publicidade e indústria musical (videoclips) para diversos suportes e redes
sociais. Serão estimulados a produzir conteúdos audiovisuais em aulas de caráter dominantemente prático e de
acompanhamento.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
In this curricular unit it is intended that the student can develop projects in the audiovisual area, focusing on the
development of projects in the areas of advertising and music industry (video clips) for various media and social
networks. They will be encouraged to produce audiovisual content in classes with a predominantly practical and
accompanying character.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução ao design audiovisual para publicidade.
2. Linguagem e gramática.
3. Indústria musical: o videoclip.
4. Composição, video e grafismos;
5. Ferramentas e técnicas;
6. Produção Audiovisual;

4.4.5. Syllabus:
1. Introduction to audiovisual design for advertising.
2. Language and grammar.
3. Music industry: the video clip.
4. Composition, video and graphics;
5. Tools and techniques;
6. Audiovisual Production;

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que o aluno possa desenvolver vários exercícios no âmbito da temática dos audiovisuais na publicidade e
no campo da indústria musical através do alinhamento fornecido no programa curricular. Os alunos terão que ser
acompanhados de uma forma individual de modo a possibilitar bons resultados, nomeadamente de domínio técnico e
no pensamento crítico criativo.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
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It is intended that the student can develop several exercises in the scope of audiovisuals in advertising and in the field
of music industry through the alignment provided in the curriculum. Students will have to be accompanied in an
individual way in order to enable good results, namely in technical domain and in creative critical thinking.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas de abordagem essencialmente práticas, laboratoriais e dedicadas ao desenvolvimento de 2 propostas de
trabalho que envolve o alinhamento acima descrito. Avaliação contínua e metodologia prática com recurso à
equipamento de video e computacional.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Essentially practical, laboratory approach classes dedicated to the development of 2 work proposals that involve the
alignment described above. Continuous assessment and practical methodology using video and computer equipment.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia de ensino da unidade curricular foi definida para que os alunos atinjam os objetivos da disciplina que
se foca no design audiovisual para a publicidade e área criativa musical. Recorre-se a aulas expositivas que estimulem
a discussão coletiva e a consequente compreensão das matérias previstas no programa da disciplina. Após a
introdução de conceitos e matérias teóricas, pretende-se fomentar no aluno para a produção efetiva através da
experimentação e pensamento crítico criativo.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodology of the curricular unit was defined so that students achieve the objectives of the discipline
that focuses on audiovisual design for advertising and musical creative area. Lectures are used to encourage
collective discussion and the consequent understanding of the matters provided for in the course program. After
introducing theoretical concepts and subjects, it is intended to encourage the student to produce effective through
experimentation and creative critical thinking.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BOLTER, Jay David; GRUSIN, Richard. Remediation: Understanding New Media (2000), Paperback.
CLYDE, Jeral II; CLYDE, Elizabeth. The Universal Guide to Making Music Videos (2020), Clyde Publishers.
CROOK, Ian; BEARE, Peter. Motion Graphics: Principles and Practices from the Ground Up (2017), Bloomsbury.
KRASNER, J. Motion graphic design: applied history and aesthetics (2013), Focal Press.
MENDES, Ana Cristina; SUNDHOLM, John. Transnational Cinema at the Borders: Borderscapes and the cinematic
imaginary (2017), Routledge.
TRACHTENBERG, Alec. Lights, Camera, Sell: Sales Techniques for Independent Filmmakers (2020), Paperback.

Mapa IV - Design de Comunicação II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Design de Comunicação II

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Communication Design II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 DC

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 160

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
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<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Ana Catarina Vieira Rodrigues da Silva

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que o aluno desenvolva projetos de design que consolidem os conceitos básicos do design de
comunicação (composição, tipografia, cor, imagem) assim como as suas competências na planificação e controlo de
projetos de comunicação.
Nesta unidade curricular pretende-se que o aluno desenvolva projectos de design nas áreas dos sistemas de
identidade visual e infografia, recorrendo a variados suportes de comunicação gráficos e paragráficos. 
As propostas de trabalho revelam uma forte componente prática e enquadram-se em cenários próximos do real.
Nesta unidade curricular o aluno deve ser capaz de compreender a comunicação dentro de um novo paradigma
tecnológico e cultura contemporânea, conhecendo a história e os antepassados da disciplina.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The student should develop design projects that consolidate the basic concepts of communication design
(composition, typography, color, image) as well as their skills in planning and controlling communication projects.
In this course it is intended that the student develops design projects in the areas of visual identity systems and
infographics, using various graphic and para-graphic communication media.
The work proposals reveal a strong practical component and fit into scenarios close to reality.
In this course the student must be able to understand communication within a new technological paradigm and
contemporary culture, knowing the history and actors of the discipline.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1 Composição
1.2 A composição gráfica: posição, forma, orientação, cor, textura, valor, tamanho.
1.3 Critérios e valores da imagem: iconicidade; abstração; complexidade; simplicidade; normatividade; universalidade;
historicidade; carga estética ou conotativa; fascinação.
1.4 Tipografia e mensagem visual.
1.5 Layout

2 Sistemas de identidade visual.
2.1. Introdução ao conceito de sistema de identidade.
2.2. História da evolução dos programas de identidade visual.
2.3. Signos identificadores básicos.
2.4. Sistemas de identidade e sistemas de sinais (sinalética e iconografia)
2.5. Definição e análise de um programa de identidade corporativa ou institucional.
2.6. Desenho da intervenção prática.
2.7 Elaboração do programa de identidade visual e respetivo manual de normas.

4.4.5. Syllabus:
1 Composition
1.2 Graphic composition: position, shape, orientation, color, texture, value, size.
1.3 Criteria and values   of the image: iconicity; abstraction; complexity; simplicity; normativity; universality; historicity;
aesthetic or connotative charge; fascination.
1.4 Typography and visual message.
1.5 Layout

2 Visual identity systems.
2.1. Introduction to the concept of identity system.
2.2. History of the evolution of visual identity programs.
2.3. Basic identifying signs.
2.4. Identity systems and sign systems (signage and iconography)
2.5. Definition and analysis of a corporate or institutional identity program.
2.6. Practical intervention design.
2.7 Elaboration of the visual identity program and respective standards manual.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos visam uma introdução do aluno aos conceitos base da disciplina do design de
comunicação, sustentado numa abordagem prática aos temas propostos, com enunciados próximos de cenários reais.
Estes conteúdos programáticos visam também dotar o aluno de ferramentas técnicas e estratégias metodológicas
adequadas à realidade atual do design de comunicação, compreendendo a comunicação dentro de um novo
paradigma tecnológico e cultura contemporânea, e criando contextos de trabalho que permitam conhecer melhor a
história e os antepassados da disciplina.
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4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus aims at introducing the student to the basic concepts of the discipline of communication design,
supported by a practical approach to the proposed themes, with statements close to real scenarios. These syllabuses
also aim to provide the student with technical tools and methodological strategies appropriate to the current reality of
communication design, understanding communication within a new technological paradigm and contemporary culture,
and creating work contexts that allow for a better understanding of history and ancestors of the discipline.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O regime de avaliação nesta unidade curricular é o da avaliação contínua. A avaliação compreende a participação do
estudante nas aulas e a realização de propostas de trabalho individuais. Para efeitos de avaliação só serão
considerados os trabalhos devidamente acompanhados pelo docente. Ao longo do semestre serão efetuadas entregas
parciais ao longo das aulas e entregas finais no final de cada proposta.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The assessment regime in this course is that of continuous assessment. The assessment includes student
participation in classes and individual work proposals. For evaluation purposes, only works duly accompanied by the
teacher will be considered. Throughout the semester, partial deliveries will be made throughout the classes and final
deliveries at the end of each proposal.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia de ensino utilizada procura estimular diferentes cenários criativos e propostas metodológicas dentro
da atividade do design gráfico. Os projetos, de natureza essencialmente prática, são acompanhados de uma
permanente discussão de resultados, estimulando as capacidades de reflexão crítica e comunicação do aluno e do
grupo. Às aulas práticas de desenvolvimento dos exercícios propostos, acrescem-se aulas teóricas e teórico-práticas
que complementam a formação do aluno ao longo do semestre.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodology used seeks to stimulate different creative scenarios and methodological proposals within
the graphic design activity. The projects, which are essentially practical in nature, are accompanied by a permanent
discussion of results, stimulating the student and group's capacity for critical reflection and communication. Along
with the practical classes for the development of the proposed exercises, there are theoretical and theoretical-practical
classes that complement the student's training throughout the semester.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BRINGHURST, Robert (2002). The Elements of Typographic Style. Hartley & Marks.
ESKILSON, Stephen J. (2007). Graphic Design: A New History. Laurence King Publishing.
FRUTIGER, Adrian (2002). Signos, símbolos, marcas, señales. Ediciones G. Gili.
KANE, John (2005). Manual de tipografía. Editorial Gustavo Gili.
MEGGS, Philip B. (2006). Meggs’ History of Graphic Design. John Wiley & Sons.
MEGGS, Phillip B., Type & Image – The Language of Graphic Design, New York: John Wiley & Sons Inc., 1992.
MÜLLER-BROCKMANN, Josef. Grid Systems, Niederteufen: Verlag Arthur Niggle, 1981.
MUNARI, Bruno (1982). Das coisas nascem coisas. Edições 70.
LUPTON , Ellen (2010) Thinking with Type: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, & Students. Princeton
Architectural Press.
PIPES, Alan, Production for Graphic Designers, Ed. Laurence King, 1997
DRUCKER, Johanna; MCVARISH, Emily – Graphic design history: a critical guide. Boston: Pearson, 2013

Mapa IV - Laboratório Digital 3D II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Laboratório Digital 3D II

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 3D Digital Laboratory II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 AV

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 160
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4.4.1.5. Horas de contacto:
60

4.4.1.6. Créditos ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Pedro Mota Teixeira

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular pretende dotar os discentes de conhecimentos teórico-práticos na área da modelação
avançado e animação tridimensional (3D). Estimular a aprendizagem desta área de conhecimento dado a grande
relevância que a imagem animada possui no contexto dos novos media quando encaradas separadamente, mas
também na simbiose de ambas, numa perspectiva híbrida almejando a criação de motion graphics e a animação para
diversos suportes digitais e audiovisuais.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This course aims to provide students with theoretical and practical knowledge in the area of   advanced modeling and
three-dimensional (3D) animation. Encourage learning in this area of   knowledge given the great relevance that
animated images have in the context of new media when viewed separately, but also in the symbiosis of both, in a
hybrid perspective, aiming at the creation of motion graphics and animation for various digital and audiovisual media .

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Ferramentas de modelação esculptórica;
2. Retopologia;
3.Texturização avançada;
4. Materiais;
5. Técnicas de iluminação avançada;
6. Motores de renderização;
7. Realismo e hyper realismo;
8. Animação
9. Animação avançada
10. Efeitos e partículas

4.4.5. Syllabus:
1. Sculptural modeling tools;
2. Retopology;
3.Advanced texturing;
4. Materials;
5. Advanced lighting techniques;
6. Rendering Engines;
7. Realism and hyper realism;
8. Animation
9. Advanced animation
10. Effects and particles

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A unidade curricular procura dotar os alunos de ferramentas que lhes permitam ter um maior desempenho nas
ferramentas de modelação e animação 3D avançado através de uma abordagem essencialmente prática indo ao
encontro dos objetivos da aprendizagem da UC no contexto dos audiovisuais.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The curricular unit seeks to provide students with tools that allow them to have a greater performance in advanced 3D
modeling and animation tools through an essentially practical approach, meeting the learning objectives of UC in the
context of audiovisuals.
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4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular é fundamentalmente de caráter prático. Os temas serão introduzidos através de aulas expositivas.
Estas aulas darão o mote para os exercícios práticos e tutoriais a serem desenvolvidos ao longo da unidade curricular
convergendo na realização de trabalho de animação gráfica. A avaliação é contínua e respeita o calendário
programado e prevê o cumprimento dos objetivos da disciplina, assim como o método e estratégias utilizadas para o
seu desenvolvimento e concretização. A avaliação é contínua e engloba, para além do desempenho do
desenvolvimento do trabalho, a capacidade de organização e sistematização, a componente conceptual e o interesse
na procura de recursos teóricos e técnicos.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The course is fundamentally practical. The themes will be introduced through expository classes. These classes will
set the tone for the practical exercises and tutorials to be developed throughout the course, converging on the
realization of graphic animation work. The assessment is continuous and respects the programmed schedule and
foresees the fulfillment of the discipline's objectives, as well as the method and strategies used for its development
and implementation. A Assessment is continuous and encompasses, in addition to the performance of work
development, the ability to organize and systematize, the conceptual component and interest in the search for
theoretical and technical resources.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Nas aulas serão utilizados suportes informáticos e audiovisuais para exposição das várias matérias que constituem o
programa da unidade curricular. A capacidade de pesquisa e resolução de problemas será estimulada através da
realização de trabalhos práticos indo ao encontro dos objetivos da UC.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
In classes, computer and audiovisual supports will be used to expose the various subjects that make up the curricular
unit's program. The ability to research and solve problems will be stimulated through practical work, meeting the
objectives of the UC.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BAECHLER, Oscar. Blender 3D By Example: A project-based guide to learning the latest Blender 3D, EEVEE rendering
engine, and Grease Pencil. PackT.
FURNISS, Maureen. The Animation Bible: A Guide to Everything – from Flipbooks to Flash. 1 ed. Laurence King, 2008.
MCCLOUD, S. Understanding Comics: The Invisible Art, New York: HarperCollins Publishers, 1993.
OBE, John Halas; WHITEKER, Harold & SITO, Tom. Timing For Animation. 2 ed. Focal Press, 2009.
VILLAR, Oliver. Learning Blender, Beginner’s Guide to Creating Characters in Blender, 3dtotal Publishing.
WELLS, Paul. The Fundamentals of Animation. 1 ed. Ava Publishing, 2006. 
WILLIAMS, Richard. The Animator ́s Survival Kit. 2 ed. Faber & Faber, 2009.

Mapa IV - Fundamentos da Ilustração

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Fundamentos da Ilustração

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Basics of Illustration

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 DES

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 160

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>
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4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Marta Alexandra da Cruz Madureira

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
É objetivo da disciplina, num contexto de licenciatura em Design Audiovisual, a aprendizagem das metodologias e das
ferramentas de Ilustração, que possibilitem o aluno entender, de forma ampla, a expressividade deste tipo de prática,
nomeadamente:
- Entender a ilustração como representação de uma ideia, de forma original e única;
- Perceber o potencial narrativo da imagem ilustrada em diversos contextos, nomeadamente o audiovisual;
- Desenvolver mecanismos gráficos que permitam a formalização de um conceito em representações visuais
eficientes;
- Perceber o carácter expressivo das ferramentas de desenho e respetivos suportes;
- Domínio desses materiais e das metodologias de trabalho;
- Promover a individualidade e a autonomia nos vários processos de ilustração;
- Evidenciar a ilustração enquanto forma de comunicação e expressão individual; 
- Ampliar a cultura visual e o vocabulário específicos da ilustração.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The objective of the course, in the context of a degree in Audiovisual Design, is to learn the methodologies and tools of
Illustration, which qualify the student to understand, in a extensive way, the expressiveness of this type of practice: 

- Understand the illustration as a representation of an idea, in an original and unique way; 
- Understand the narrative potential of the illustrated image in different contexts, including audiovisual; 
- Develop graphic mechanisms that allow the formalization of a concept in an efficient visual representation;
- Understand the expressivity of drawing tools and respective supports; 
- Master these materials and work methodologies; 
- Promote individuality and autonomy in the various illustration processes; 
- Show illustration as a form of communication and individual expression; 
- Expand the visual culture and vocabulary specific to illustration. 

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Técnica e ferramentas:
Estudo e análise das diversas abordagens técnicas de ilustração, pela observação de autores e respetivas obras.
Identificação de soluções gráficas e metodologias de trabalho.
Aplicação prática dessa observação, pela via da experimentação, como forma de aprendizagem.
Conceito e mensagem:
Exercício que visa enquadrar o aluno no desenvolvimento de ideias originais através da reflexão, pesquisa e uso do
desenho enquanto forma de pensar. Através dos mecanismos semânticos e formais da ilustração, como é a metáfora
visual, o antropomorfismo, a desproporção de perspectiva e escala, etc., habilitar o aluno para a construções de
imagens comunicativas e originais. 
Linguagem gráfica em contexto audiovisual:
Exploração de uma linguagem gráfica, sólida e coerente, tendo como base um suporte audiovisual. Este exercício
pretende aplicar os conhecimentos adquiridos ao contexto audiovisual, dando a entender o seu potencial narrativo e
mais valia num projeto multidisciplinar.

4.4.5. Syllabus:
Technique and tools: 
Study and analysis of the various technical approaches in illustration, by observing authors and their respective
works. Identification of graphic solutions and work methodologies. Practical application of this observation, through
experimentation, as a form of learning.

Concept and message: 
Exercise that aims the development of original ideas through reflection, research and the use of drawing as a way of
thinking. Through the semantic and formal mechanisms of illustration, such as visual metaphor, anthropomorphism,
disproportion of perspective and scale, etc., enable the student to construct communicative and original images. 

Graphic language in audiovisual context: 
Exploration of a graphic, solid and coherent language, based on an audiovisual support. This exercise intends to apply
the knowledge acquired in the field of illustration to the audiovisual context, showing its narrative potential and added
value in a multidisciplinary project.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
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Os conteúdos programáticos da disciplina visam preparar o aluno para dar resposta a qualquer tipo de trabalho dentro
da área da ilustração e da construção de imagens, inerentes ao processo do design audiovisual.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of the course aim to prepare the students to respond to any type of work within the area of illustration
and image construction, inherent to the process of audiovisual design.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas dividem-se em momentos expositivos teóricos e momentos práticos. Os primeiros visam iniciar os alunos
nos conteúdos da disciplina e nos objetivos particulares de cada proposta de trabalho. Os segundos, em vertente de
tutoria, visam o acompanhamento dos projetos em sala de aula, numa relação direta entre alunos e docente. Estas
duas vertentes completam-se, no sentido em que a primeira fornece referências teóricas que serão fundamentais no
apoio ao trabalho prático. Dada a natureza eminentemente prática da disciplina, sempre que necessário, serão ainda
lançados pequenos exercícios na aula, que ajudem a introduzir e melhor compreender o trabalho em curso.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Classes are divided in theoretical and practical moments. The first ones aim to introduce students to the contents of
the discipline and the particular objectives of each work proposal. The second, in a tutoring model, aim to supervise
projects in the classroom, in a direct relationship between students and teachers. These two components complement
each other, in the sense that the first provides theoretical references that will be fundamental in supporting practical
work. Given the eminently practical nature of the discipline, whenever necessary, small exercises will be launched in
class, which will help to introduce and better understand the work in progress.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Todos os exercícios se enquadram numa metodologia de aprendizagem baseada no mercado de trabalho, futuro
espaço de atuação do aluno.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
All exercises fits a learning methodology based on the real market.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
GRABOWSKI, B. & FICK, B. (2009). Printmaking: a complete guide to materials & processes. Laurence King
HELLER, S & CHWAST, S. (2008). Illustration, a Visual History. HNA Books
KLANTEN, R. (2007) Illusive, Contemporary Illustration and It’s Context. Die Gestalten
KLANTEN, R. & HELLIGE, H (2011). Illustrators unlimited: the essence of contemporary illustration. Gestalten
MALE, A. (2007). Illustration. A Theoretical & Contextual Perspective. AVA Publishing
ZEEGAN, L. (2009). What is Illustration. Laurence King

Mapa IV - Storytelling e Narrativa

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Storytelling e Narrativa

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Storytelling and Narrative

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 AV

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 130

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>
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4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Manuel António Carneiro Gaspar de Melo Albino

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de Storytelling e Narrativa pretende refletir no que a narrativa potencia nos contextos mediados
contemporâneos, de modo a habilitar o discente de capacidades de interpretação, visualização e de execução das
diferentes formas e apresentações das narrativas aplicado a diferentes media interativos e audiovisuais. Pretende dar
a conhecer as bases do storytelling e a imagem e continuidade.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The Storytelling and Narrative curricular unit intends to reflect on what narrative enhances in contemporary mediated
contexts, in order to enable the student to interpret, visualize and execute the different forms and presentations of
narratives applied to different interactive and audiovisual media. It intends to make known the bases of storytelling and
the image and continuity.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
A narrativa cinemática, da “imagem em movimento”: cinema e animação.

- Tipologias cinematográficas: comédia, ação, drama, documentário, etc.;

- Tipologias da narrativa animada: formal, desconstrutiva, política, abstrata, re-narração, paradigmática, primária (Paul
Wells);

- O argumento: story line, sinopse, guião literário, guião por cenas, planificação.

- Desenvolvimento dos personagens;

- Etapas de execução de um guião;

- Tipologia e aplicabilidade narrativa dos planos; 

- Tipologia e aplicabilidade narrativa dos movimentos de câmara, composição e utilização das objetivas;

- Tipologia e aplicabilidade narrativa das sequências;

- Distinção de diferentes camadas narrativas: o som, a banda sonora, os diálogos, a voz off;

- Narrativas gráficas e experimentação. 

- O storyboard

- O animatic

- O storytelling nos media digitais

4.4.5. Syllabus:
The cinematic narrative, of the “moving image”: cinema and animation.

- Film typologies: comedy, action, drama, documentary, etc.;

- Typologies of animated narrative: formal, deconstructive, political, abstract, re-narrative, paradigmatic, primary (Paul
Wells);

- The script: story line, synopsis, literary script, script by scenes, planning.

- Character development;

- Execution steps of a script;

- Typology and narrative applicability of plans;

- Typology and narrative applicability of camera movements, composition and use of lenses;
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- Typology and narrative applicability of sequences;

- Distinction of different narrative layers: the sound, the soundtrack, the dialogues, the voiceover;

- Graphical narratives and experimentation.

- The storyboard

- The animatic

- Storytelling in digital media

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Serão abordados cinco pontos de vista essenciais: existencial, cognitivo, estético, sociológico e técnico, sobre a ótica
da possibilidade de comunicação do objeto narrativa, ou seja, balizando estas abordagens pela natureza semiótica da
narrativa e integração do storytelling. Não será, portanto, somente a definição aristotélica de narrativa como
representação, de mimese, nem tão pouco a narrativa como elemento omnipresente. Neste sentido, seguiremos, ainda
que podendo não ser consensuais, as duas posições dos objetos em relação à narrativa de Marie-Laure Ryan: o objeto
pode “ser a narrativa” ou pode “possuir narratividade”, mantendo esta posição a possibilidade de uma análise
narratológica abrangente, desde a análise de um romance à de um jogo de computador, de uma narração oral às redes
sociais.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Five essential points of view will be addressed: existential, cognitive, aesthetic, sociological and technical, from the
perspective of the possibility of communicating the narrative object, that is, basing these approaches on the semiotic
nature of the narrative and integration of storytelling. It will not be, therefore, only the Aristotelian definition of
narrative as representation, of mimesis, nor the narrative as an omnipresent element. In this sense, we will follow,
although it may not be consensual, the two positions of the objects in relation to Marie-Laure Ryan's narrative: the
object can "be the narrative" or it can "have narrativity", maintaining this position the possibility of an analysis
comprehensive narratology, from the analysis of a novel to a computer game, from an oral narration to social
networks.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aula de caracter teórico mas com desenvolvimento de trabalhos individuais e de grupos. Acompanhamento deestes
trabalhos partindo da análise de narrativas, imagens, videos e criação e desenvolvimento de narrativas e storytelling
utilizando os conceitos e ferramentas de análise aprendidos em aula.
Avaliação assente em trabalhos individuais e de grupo.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical class but with development of individual and group work. Monitoring of these works starting from the
analysis of narratives, images, videos and creation and development of narratives and storytelling using the concepts
and analysis tools learned in class.
Assessment based on individual and group work.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino vão ao encontro do estabelecido nos conteúdos programáticos de forma a que o estudante
possa compreender a importância da narrativa e storytelling e ser capaz de desenvolver o seu próprio discurso
dramático e narrativo recorrendo.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodologies meet what is established in the syllabus so that the student can understand the
importance of narrative and storytelling and be able to develop their own dramatic and narrative discourse using it.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
AGEL, H. (1983) O Cinema . Livraria Civilização: Porto; 
AUMONT, Jacques (2009) A imagem . Edições Textos & Grafia: Lisboa; 
BARTHES, R. (2003), A Câmara Clara . Edições 70: Lisboa;
BENJAMIN, W. (1992) Sobre Arte, Técnica . Linguagem e Política, Relógio D’Água: Lisboa; 
CORROLL, Noël (1996) Theorizingthe moving image . Press Syndicate of the University of Cambridge: Austrália; 
DELEUZE, G. (2004) A Imagem-Movimento Cinema 1 . Assírio & Alvim: Lisboa
DELEUZE, G. (2004) A Imagem-Tempo Cinema 2 . Assírio & Alvim: Lisboa; 
RODARI, Gianni (1993) Gramática da fantasia, Introdução à arte de inventar histórias . Editorial Caminho: Lisboa; 
RYAN, Marie-Laure (2004) Narrative across Media, The Language of Storytelling . University of Nebraska Press: Lincoln
and London
STEVEN, D. (1991) Film directing shot byshot: visualizing from concept to screen; Marner,
ST. JOHN, T. (S/D) A Realização Cinematográfica . Edições 70: Lisboa



05/08/22, 11:15 NCE/21/2100065 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1aacc454-0a69-0f2f-be70-6131e7aab9af&formId=1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131ed… 50/88

Mapa IV - Projeto de Design Audiovisual III

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Projeto de Design Audiovisual III

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Audiovisual Design Project III

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
AV

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
190

4.4.1.5. Horas de contacto:
90

4.4.1.6. Créditos ECTS:
7

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Marta Alexandra da Cruz Madureira

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Na unidade curricular de Projeto de Design Audiovisual III serão desenvolvidos projetos de Design Audiovisual nas
áreas do Motion Design. Nesta disciplina serão aplicadas as metodologias próprias do trabalho em atelier, com uma
forte componente prática e num cenário próximo da realidade do mercado. Será estimulada a análise crítica sobre os
conhecimentos teóricos adquiridos pelo discente ao longo da sua formação académica. Pretende-se que haja uma
permanente preocupação em transformar esse conhecimento em soluções objetivas e enquadradas com o mercado.
Procurar-se-á dotar o aluno de competências na gestão e execução de projetos, procurando incutir-lhe uma crescente
atitude proativa.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
In the Audiovisual Design Project III curricular unit, Audiovisual Design projects will be developed in the areas of
Motion Design. In this discipline, methodologies specific to studio work will be applied, with a strong practical
component and in a scenario close to the reality of the market. Critical analysis of the theoretical knowledge acquired
by the student throughout their academic training will be encouraged. It is intended that there is a permanent concern
in transforming this knowledge into objective solutions that are in line with the market. We will seek to equip students
with skills in project management and execution, seeking to instill in them a growing proactive attitude.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Parte 1: Criação de uma Marca (Branding)
1.1. Introdução ao conceito de Marca
1.2. Programa de necessidades para o desenvolvimento de uma Marca: organizacionais, comunicacionais,
económicas, técnicas e sociais
1.3. Desenvolvimento da Marca
1.4. Sistema de identidade audiovisual
Parte 2: Desenvolvimento audiovisual de uma marca
1.1. Criação audiovisual
12. Aplicação de diferentes plataformas de comunicação

4.4.5. Syllabus:
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Part 1: Creating a Brand (Branding)
1.1. Introduction to the Brand Concept
1.2. Program of needs for the development of a Brand: organizational, communicational, economic, technical and
social
1.3. Brand Development
1.4. audiovisual identity system
Part 2: Audiovisual development of a brand
1.1. audiovisual creation
12. Application of different communication platforms

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O conteúdo programático da unidade curricular está dividido em duas partes. Na primeira parte, pretende-se que o
aluno adquira competências relativas ao desenho de soluções para suportes gráficos e audiovisuais. Começa-se com
um exercício centrado em questões técnicas e de composição gráfica. No
segundo exercício, o estudo é mais amplo e aprofundado nos problemas da aplicabilidade do projeto em contexto
comercial. Na segunda parte, o objetivo é estimular a especialização profissional e o desenolvimento criativo de
marcas comerciais, sociais ou culturais na área do motion design. Através de diferentes exercícios, pretende-se
incentivar o aluno ao desenvolvimento de propostas de negócio no contexto das indústrias criativas.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of the course is divided into two parts. In the first part, it is intended that the student acquires skills
related to the design of solutions for graphic and audiovisual media. It begins with an exercise focused on technical
and graphic composition issues. At the
second exercise, the study is broader and deeper in the problems of the project's applicability in a commercial context.
In the second part, the objective is to stimulate professional specialization and creative development of commercial,
social or cultural brands in the area of   motion design. Through different exercises, it is intended to encourage the
student to develop business proposals in the context of creative industries.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Pretende-se que as aulas tenham um caráter de atelier, onde será estimulada a experimentação e a interação com
colegas e docente. No início de cada projeto e em fases chave da sua resolução preveem-se exposições teóricas, de
contextualização ou complemento ao trabalho de pesquisa realizado pelos alunos. Serão desenvolvidos exercícios
teórico-práticos em que se pretende que o percurso formativo do aluno atinja, de um modo gradual, os objetivos
propostos.
Avaliação contínua.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
It is intended that the classes have a atelier character, where experimentation and interaction with colleagues and
teachers will be stimulated. At the beginning of each project and in key phases of its resolution, theoretical
expositions, contextualization or complementing the research work carried out by the students are foreseen.
Theoretical-practical exercises will be developed in which the student's formative journey will gradually reach the
proposed objectives.
Continuous evaluation.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia de ensino da unidade curricular foi definida para que os alunos atinjam os objetivos da disciplina de
preparação para os desafios do motion design. Recorre-se a aulas expositivas que estimulem a discussão coletiva e a
consequente compreensão das matérias previstas no programa da disciplina. Após a introdução de conceitos e
matérias teóricas, pretende-se fomentar no aluno, através da realização de exercícios, a capacidade de pesquisa e
análise crítica, a experimentação, e a resolução de problemas.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodology of the curricular unit was defined so that the students reach the objectives of the discipline
of preparation for the challenges of motion design. It is used expositive classes that stimulate the collective discussion
and the consequent understanding of the subjects foreseen in the program of the discipline. After the introduction of
concepts and theoretical subjects, it is intended to foster in the student, through exercises, the capacity for research
and critical analysis, experimentation, and problem solving.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CALÇADA, Ana. Manual de Gestão de Design. Lisboa: CPD – Centro Português de Design, 1997.
CHANDLER, Daniel. Semiotics: The Basics. New York: Routledge, 2005.
COSTA, Joan: Design para os olhos: Marca, Cor, Identidade, Sinalética. Lisboa: Dinalivro, 2011.
MUNARI, Bruno. Design e Comunicação Visual. Lisboa: Edições 70, 1982.
POSTMAN, Neil. Tecnopolia: Quando a Cultura se rende à Tecnologia. Lisboa: Difusão, 1994.
POYNOR, Rick. Design Without Boundaries – Visual Communication in Transition. London: Booth-Clibborn
Editions,1998.
RAPOSO, Daniel. Design de Identidade e Imagem Corporativa: Branding, história da marca, identidade
visualcorporativa. Castelo Branco: Edições IPCB, 2008.



05/08/22, 11:15 NCE/21/2100065 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1aacc454-0a69-0f2f-be70-6131e7aab9af&formId=1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131ed… 52/88

RITZER, George. The McDonaldization of Society. Thousand Oaks: Pine Forge Press, 1993.
RODRIGUES, Adriano Duarte. Estratégias da Comunicação. Lisboa: Presença, 2001.

Mapa IV - Design Digital I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Design Digital I

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Digital Design I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 DC

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 SEM

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 160

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Luis Miguel Simões Eustáquio

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A unidade curricular tem como objetivo capacitar os alunos na produção de projetos Digitais para a Web desde a sua

estruturação até à sua publicação online, dotando os alunos de conhecimentos relativos à infraestrutura da Web e
com capacidades práticas nas linguagens de estruturação e apresentação utilizadas na atualmente na Web, sempre
tendo em consideração quer a componente estética como a componente técnica. Os mesmos devem, igualmente, ser
capazes de seguir as boas práticas de desenvolvimento, de correta definição projetual para a Web incluindo
preocupações de adequação aos diversos dispositivos existentes com acesso à Web.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The curricular unit aims to train students in the production of Digital Web projects from their structuring to their online

publication, providing students with knowledge related to the Web infrastructure and practical skills in the structuring
and presentation languages used on the Web today, always taking into account both the aesthetic and the technical
components. They must, equally, be able to follow good development practices, correct projectual definition for the
Web, including concerns of adequacy to the various existing devices with Web access.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 infraestrutura da web

 Origem da internet, Arpanet Redes e dispositivos
 Domain Name Servers e Nomes de Domínio

 Servidores estáticos vs. servidores dinâmicos
 Prestadores de serviço (alojamento/Domínios), como selecionar

 Como aceder aos serviços FTP/SFTP
 HTML & CSS

 A separação da estrutura, apresentação, interação
 A estrutura de um projeto Web
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Web publishing e ferramentas de trabalho (IDE)
Estrutura de documento HTML
Elementos Block e In-line
Hyperligações, Imagens e videos
Folhas de estilo, sintaxe, estrutura e seletores
Procedências de seletores, a "cascata" de estilos
Box model, posicionamento e layout "Holy grail"
Flexbox e responsive design

4.4.5. Syllabus:
web infrastructure
Origin of the internet, Arpanet, Networks, and devices
Domain Name Servers and Domain Names
Static servers vs. dynamic servers
Service providers (hosting/Domains), how to select
How to access FTP/SFTP services
HTML & CSS
The separation of structure, presentation, and interaction
The structure of a web project
Web publishing and work tools (IDE)
HTML document structure
Block and Inline Elements
Hyperlinks, Images and videos
Stylesheets, syntax, structure and selectors
Selectors hierarchy, the "cascade" of styles
Box model, positioning and "Holy grail" layout
Flexbox and responsive design

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos da unidade curricular introduzem os estudantes aos conceitos e mecanismos que
sustentam a Web atual de forma que consigam de forma autónoma e fundamentada, estruturar e desenvolver um
projeto de Design Digital centrado na Web com especial foco nas componentes de front-end, realçando o seu papel
enquanto designer nos meios de comunicação digital e dos novos media.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The course syllabus introduces students to the concepts and supporting mechanisms of the current Web, allowing
them to autonomously and substantiated, structure and develop a Web centered Digital Design project, with special
focus on the front-end components, emphasizing his role as a digital media designer and new media.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são presenciais e seguindo um modelo teórico-prático. Na sua generalidade as aulas serão compostas por
um primeiro segmento expositivo, no qual serão apresentadas as diversas ferramentas, tecnologias, e técnicas que
fazem parte do programa da disciplina. Seguido por um segundo momento em que os alunos serão encorajados a pôr
em prática, com o apoio do docente e através de pequenos exercícios a serem desenvolvidos durante a aula, o tópico
apresentado durante a primeira parte aula. 
A avaliação final da unidade curricular envolve duas etapas de avaliação mais a componente de avaliação contínua
(AC), onde só são considerados os trabalhos devidamente acompanhados pelos docentes.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Classes are in-person and follow a theoretical-practical model. Overall, classes will be arranged of a first exposition
segment, in which the various tools, technologies and techniques that are part of the course program will be
presented. Followed by a second moment in which students will be encouraged to put into practice, with the support of
the teacher and with the help of exercises to be developed during the class., the contents presented during the first
part of the class. 
The final evaluation of the curricular unit involves two stages of evaluation plus continuous assessment component, in
which only work properly monitored by the lecturer is considered. 

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O método de ensino da UC combina a exposição teórica com a vertente, invariavelmente, prática de um projeto Web.
Com esta estrutura o aluno terá espaço, e apoio por parte do docente, para explorar de forma autónoma os tópicos
apresentados durante a aula.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching method of the course combines the theoretical exposition with the practical aspects of a web project.
With this structure the student will have opportunity and support from the teacher to individually explore the topics
presented during the class.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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CLARKE, Andy (2015) Hardboiled Web Design, Smashing Magazine. 
DUCKETT, Jon (2011) HTML and CSS: Design and Build Websites, Wiley Publishing. 
DUCKETT, Jon (2014) Javascript and Jquery: Interactive Front-End Web Development, Wiley Publishing. 
KEITH, Jeremy (2010) HTML5 for Web Designers, A Book Apart. 
MARCOTTE, Ethan (2011) Responsive Web Design, A Book Apart.

Mapa IV - Motion Graphics

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Motion Graphics

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Motion Graphics

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 AV

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 160

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 António Manuel Rodrigues Ferreira

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta unidade curricular pretende dotar os alunos de conhecimentos no campo da animação de elementos virtuais 2D,

3D e efeitos visuais para diferentes suportes digitais, em termos de composição, preparando-os para o mercado da
produção audiovisual avançada. Em suma, o aluno será encorajado a desenvolver competências no campo dos
“motion graphics” produzindo material audiovisual que tem vindo a tornar-se cada vez mais importante na
comunicação e nos média digitais, como genéricos, separadores gráficos, bumpers, stings e Ids para televisão, spots
institucionais, infografia animada, separadores de videojogos, ambientes interactivos e vídeos musicais.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 This course aims to provide students with knowledge in the field of animation of 2D and 3D virtual elements and visual

effects for different digital media, in terms of composition, preparing them for the market of advanced audiovisual
production. In short, the student will be encouraged to develop skills in the field of "motion graphics" producing
audiovisual material that has become increasingly important in communication and digital media, such as generics,
graphic tabs, bumpers, stings and Ids for television, institutional spots, animated infographics, video game tabs,
interactive environments and music videos.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Introdução

 1.1. Os Motion Graphics: evolução das técnicas e estéticas.
 1.2. O estado da arte nos Motion Graphics: principais autores, estúdios e festivais de referência a nível nacional e

internacional.
 1.3. O processo de trabalho na produção audiovisual avançada: do conceito à pós-produção. As metodologias



05/08/22, 11:15 NCE/21/2100065 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1aacc454-0a69-0f2f-be70-6131e7aab9af&formId=1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131ed… 55/88

(argumento, inspiration boards, storyboards , sample boards , boardamatics ), a linguagem gráfica do audiovisual
(composição e animação), a narrativa e a estrutura fílmica.
2. Conhecimento das ferramentas
2.1. As ferramentas da animação gráfica: técnicas avançadas de animação (keyframing, nesting, composition,
simulação de comportamentos físicos e exploração do espaço tridimensional)
2.2. Composição avançada: preparação e integração de Motion Graphics com vídeo (efeitos visuais e color grading)
2.3. Finalização do projecto
3. Desenvolvimento projectual
3.1. O spot televisivo, o videoclipe, o genérico para cinema, o network package para TV, a infografia animada.

4.4.5. Syllabus:
1. Introduction
1.1. Motion Graphics: evolution of techniques and aesthetics.
1.2. The state of the art in Motion Graphics: leading authors, studios and reference festivals nationally and
internationally.
1.3. The work process in advanced audiovisual production: from concept to post-production. Methodologies
(argument, inspiration boards, storyboards, sample boards, boardamatics), audiovisual graphic language (composition
and animation), narrative and film structure.
2. Knowledge of tools
2.1. Graphic animation tools: advanced animation techniques (keyframing, nesting, composition, simulation of
physical behavior and exploration of three-dimensional space)
2.2. Advanced compositing: preparation and integration of Motion Graphics with video (visual effects and color
grading)
2.3. project completion
3. Project development
3.1. The TV spot, the music video, the generic for cinema, the network package for TV, the ani

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O programa da unidade curricular divide-se em três fases consideradas de grande relevância para atingir os objectivos
propostos.
Introdução aos conceitos e à história dos grafismos animados, através de uma perspectiva aprofundada sobre a
evolução das técnicas, estéticas e formatos, desde o início dos Motion Graphics no território cinematográfico até às
múltiplas aplicações existentes actualmente. A segunda fase é dedicada ao conhecimento aprofundado das
tecnologias e ferramentas de trabalho em Motion Graphics, iniciando com as técnicas de animação avançada,
passando pela integração com o vídeo, através de técnicas de edição e pós-produção. Numa terceira fase, os alunos
são desafiados a pôr em prática os conhecimentos adquiridos num projeto, numa aproximação a um caso real de
produção em Motion Graphics. Desta forma julgamos que os conteúdos programáticos se adequam aos objetivos
pretendidos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The curricular unit's program is divided into three phases considered of great relevance to achieve the proposed
objectives.
Introduction to the concepts and history of animated graphics, through an in-depth perspective on the evolution of
techniques, aesthetics and formats, from the beginning of Motion Graphics in the cinematographic territory to the
multiple applications that currently exist. The second phase is dedicated to in-depth knowledge of technologies and
working tools in Motion Graphics, starting with advanced animation techniques, going through integration with video,
through editing and post-production techniques. In a third phase, students are challenged to put into practice the
knowledge acquired in a project, in an approach to a real case of production in Motion Graphics. In this way, we believe
that the syllabus fits the intended objectives.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular adopta uma metodologia de ensino composta por aulas de exposição teórica e de
apresentação de exemplos de referência na área, e por aulas de exercícios práticos e de acompanhamento projetual.
As aulas de exposição teórica têm o objectivo de contextualizar sobre a temática dos Motion Graphics e do Vídeo. As
aulas de instrução direta de exercícios práticos, assim como as aulas de acompanhamento projectual irão permitir que
os alunos apliquem os conhecimentos teóricos adquiridos através da prática, aprofundando especificidades técnicas
das ferramentas de trabalho e adotando as metodologias de trabalho mais adequadas.
A avaliação contínua irá recair na apreciação do desenvolvimento de trabalhos alinhado com os conteúdos
apresentados.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
This curricular unit adopts a teaching methodology consisting of theoretical exposition classes and presentation of
reference examples in the area, and practical exercises classes and project monitoring.
The theoretical exposition classes aim to contextualize the theme of Motion Graphics and Video. Direct instruction
classes of practical exercises, as well as project monitoring classes will allow students to apply the theoretical
knowledge acquired through practice, deepening technical specificities of work tools and adopting the most
appropriate work methodologies.
The evaluation will be based on the appreciation of the development of works aligned with the presented contents.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
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A metodologia de ensino adotada tem como principal objetivo preparar os alunos para a produção de conteúdos
Motion Graphics para produtos de digitais. As aulas expositivas irão dotar os alunos de uma consciência sobre a
evolução das tendências nesta área da produção audiovisual, bem como de uma cultura visual e criativa que lhes
permita responder de forma cabal aos desafios profissionais. As aulas práticas servirão para que os alunos adquiram
conhecimentos técnicos aprofundados e uma capacidade de desenvolvimento projetual em Motion Graphics.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodology adopted has as main objective to prepare students for the production of Motion Graphics
content for digital products. The lectures will provide students with an awareness of the evolution of trends in this area
of   audiovisual production, as well as a visual and creative culture that will allow them to respond fully to professional
challenges. The practical classes will help students acquire in-depth technical knowledge and a capacity for design
development in Motion Graphics.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ARNOLD, B., & EDDY, B. (2008). Exploring Visual Storytelling, Delmar Cengage Learning
BRAHA, Y., & BYRNE, B. (2011). Creative Motion Graphic Titling for Film, Video, and the Web
DANCYGER, K. (2006). The technique of film and video editing: theory and practice
GALLAGHER, R., & PALDY, A. M. (2006). Exploring Motion Graphics
KRASNER, J. (2008). Motion Graphic Design: Applied History and Aesthetics
MARTIN, M. (1962). La estetica de la expresion cinematográfica

Mapa IV - Laboratório de Som

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Laboratório de Som

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Sound Laboratory

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 AV

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 160

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 António Manuel Rodrigues Ferreira

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A presente unidade curricular visa dotar os alunos de conhecimentos essenciais para conceção e realização de

ambientes sonoros – Som Design e Produção Musical. No final o aluno ficará apto para recorrer a técnicas de edição,
mistura, masterização e produção musical em produtos direcionados à indústria do cinema, animação e videojogos,
com potencial para aplicar e progredir autonomamente em outras áreas de mercado, como espetáculos de música e
artes performativas.
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4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This lecture aims to provide students with essential knowledge to create sound environments - Sound Design and
Music Production. In the end, the student will be able to use editing, mixing, mastering and music production
techniques in products aimed at the film, animation and video games industry, with the potential to apply and progress
autonomously in other market areas, such as music and performative art shows.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Teoria do Som
1.1. Fundamentos do Som
1.2. Tecnologias de Áudio
2. Som Design
2.1. Fundamentos do Som Design
2.2. Criação de Efeitos Sonoros
2.3. Projeto Aplicado de Som Design
2.3.1. Mistura e Masterização
3. Produção Musical
3.1. Fundamentos da Produção Musical
3.2. Conceitos de progressão de acordes
3.3. Projeto Aplicado de Produção Musical
3.3.1. Mistura e Masterização

4.4.5. Syllabus:
1. Sound Theory
1.1. Fundamentals of Sound
1.2. Audio Technologies
2. Sound Design
2.1. Basics of Sound Design
2.2. Creating Sound Effects
2.3. Applied Sound Design Project
2.3.1. Mixing and Mastering
3. Music Production
3.1. Fundamentals of Music Production
3.2. Chord Progression Concepts
3.3. Applied Music Production Project
3.3.1. Mixing and Mastering

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os fundamentos do som, do design de som, da produção musical e das tecnologias áudio, visam instruir os alunos
com conhecimentos introdutórios para, posteriormente, incentivar a prática e criação de efeitos sonoros, melodias
com progressão de acordes e implementação/exploração de vários instrumentos digitais. Por fim, a mistura e
masterização revelam-se essenciais para editar e finalizar o produto sonoro.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The fundamentals of sound, sound design, music production and audio technologies aim to instruct students with
introductory knowledge to, later, encourage the practice and creation of sound effects, melodies with chord
progression and implementation / exploration of various digital instruments. Lastly, mixing and mastering are essential
to edit and finalize the sound product.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação contínua assenta em Exercícios de Aula e visará os seguintes parâmetros:

- Desenvolvimento dos projetos.
- Cumprimento das entregas de trabalho nos timings estipulados.
- Interesse, participação e intervenção.

A assiduidade e a pontualidade são factores determinantes para um bom desempenho na unidade curricular, assim
como para a preparação da vida profissional futura.

A participação ativa na sala de aula fará com que os alunos tirem o máximo proveito da docente e dos colegas.

A classificação final da disciplina obtém-se através da avaliação de todas as propostas de trabalho.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Continuous evaluation is based on class exercises and will target the following parameters:

- Project Development
- Compliance with the delivery of work in stipulated timings.
- Interest, participation and intervention.
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Attendance and punctuality are key factors for a good performance in the course, as well as for the preparation of
future professional life.

Active participation in the classroom makes students take full advantage of the professor and their colleagues.

The final classification is obtained by evaluating all proposed work

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A forma mais eficaz de adquirir competências na área da criação e edição de som é usando as ferramentas. Para tal
são propostos uma série de exercícios práticos de tutoria em que os alunos repetem passo a passo o exercício
apresentado pelo professor. Após cada bloco de exercícios são postos em prática as capacidades de desenvolvimento
dos alunos através de uma proposta de trabalho. Desta forma os alunos são levados a criar soluções inovadoras
usando as ferramentas abordadas.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The most effective way to skills acquisition in creating and editing sound is using the tools. There are several practical
tutorial exercises in which students complete the exercise step by step. After each group of exercises, the student
skills must be tested in a work proposal. This way, students are driven to create innovative solutions using the studied
tools.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BARTKOWIAK, M.J. (ed). (2010). Sounds of the Future: Essays on Music in Science Fiction Films. USA. McFarland
&Company, Inc., Publishers
KAREN, C. (2020). Studing Sound: A Theory and Practice of Sound Design. USA. The MIT Press
KATZ, B. (2002). Mastering Audio: The Art and Science. USA. Focal Press.
KNIGHT-HILL, A. (ed). (2020). Sound and Image - Aesthetics and Practices. USA. Focal Press
NUMEYER, D. (ed) (2014). The Oxford Handbook of Film Music Studies. UK. Oxford University Press.
WEEKHOUT, H. (2019). Music Production: Learn How to Record, Mix, and Master Music. UK. Routledge.

Mapa IV - Sociologia da Comunicação

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Sociologia da Comunicação

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Communication sociology

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 GE

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 130

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 UC OPCIONAL

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Márcia Marina Rodrigues Brito Duarte

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>
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4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de Sociologia da Comunicação visa proporcionar aos alunos um conjunto de conhecimentos e
competências no âmbito da comunicação, nomeadamente:
1. Saber analisar os principais eixos teóricos estruturadores do campo da Sociologia da Comunicação; 2.
Compreender e explicar o processo de comunicação interpessoal e identificar as suas funções;
3. Saber interpretar sociologicamente os diversos ângulos dos processos sociais de produção, difusão e receção do
processo social da produção da comunicação.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The curricular unit of Sociology of Communication aims to provide to the students a set of knowledge and abilities in
the scope of the communication:
1. Analyze the main theoretical axles of the field of the Sociology of Communication;
2. To understand and to explain the process of interpersonal communication and to identify its functions;
3. To interpret with the help of the Sociology of Communication the diverse angles of the social process of production,
diffusion and reception of the social process of the production of the communication.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. A comunicação interpessoal
1.1 - Conceitos de comunicação
1.2 – O processo comunicacional
1.2.1 – As mensagens não verbais
1.2.2 – A escuta ativa
1.3 – Competências comunicacionais
1.4 – Estilos comunicacionais
1.5 – A comunicação das emoções
1.6 – Funções da comunicação
2. A produção social da comunicação
2.1 – Comunicação, informação e media no trajeto da modernidade
2.2 – Enquadramentos para uma abordagem sociológica da Comunicação
2.3 – Os múltiplos suportes da comunicação
3. Comunicação, Informação e media na “Era da Informação”
3.1 – Tendências contemporâneas no sector da informação e da comunicação 3.2 – Comunicação, tecnologia e
sociedade
3.3 – Media, comunicação e cultura
3.4 – Comunicação, espaço público, democracia

4.4.5. Syllabus:
1 - Concepts of communication
1.2 - The communication process
1.2.1 - The non verbal messages
1.2.2 - Active listening
1.3 – Communication Abilities
1.4 – Styles of communication
1.5 - The communication of emotions
1.6 - Functions of communication
2. The social production of communication
2.1 - Communication, information and media in modernity
2.2 - Framings for a sociological boarding of Communication
2.3 - Multiple supports of communication
3.1- Contemporary trends s in the sector of the information and communication 3.2 - Communication, technology and
society
3.3- Media, communication and culture
3.4 - Communication, public space, democracy

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O capítulo 1 visa desenvolver as capacidades de comunicação dos alunos, nomeadamente ao nível oral. Os capítulos
2 e 3 têm como objetivo apresentar as principais perspetivas teóricas acerca da Sociologia da Comunicação. No final
destes capítulos os alunos devem saber utilizar os referenciais teóricos na análise social que fazem da comunicação.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Chapter 1 aims to develop students' communication skills, including oral level. Chapters 2 and 3 are aimed at
presenting the main theoretical perspectives on the Sociology of Communication. At the end of these chapters,
students will learn to use the theoretical analysis in making social communication.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A exposição teórica e expositiva será seguida, sempre que possível, por exemplos práticos e metodologias de ensino
mais ativas, envolvendo a participação dos estudantes. A exposição teórica far-se-á recorrendo ao uso de diapositivos
Power Point e a componente prática utilizará jogos, testes práticos e role playing.
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4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The theoretical exposition will be followed whenever possible, for practical examples and more active teaching
methodologies, involving the participation of students. The theoretical exposition will use Power Point slides and
practical component will use games, role playing and practice tests.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A componente téorica/expositiva visa explanar os principais conceitos teóricos associados às temáticas
desenvolvidas. A componente prática visa a aplicação dos conceitos à realidade social e a incorporação dos mesmos
na explicação da problemática da comunicação social. As aulas práticas têm em vista aperfeiçoar e melhorar as
capacidades de exposição oral em público.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The theoretical part aims to explain the main theoretical concepts related to the themes developed. The practical part
aims the aplication of the concepts to the social reality and the incorporation of the concepts in explaining the media.
The practical classes aim to enhance and improve the skills of oral presentation in public.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BITTI, P. R. & ZANI, B. (1993). A comunicação como processo social. Lisboa: Editorial Estampa. 
CARDOSO, G. (1998).Para uma Sociologia do Ciberespaço. Oeiras: Celta.
CUNHA, M. P. e, REGO, A., Cunha, R. C. & CABRAL-CARDOSO, C.(2007). Manual de comportamento organizacional
egestão. Lisboa: Editora RH.
ESTEVES, J. (2002). Comunicação e sociedade. Lisboa: Livros horizonte.
MONTEIRO CRISTINA, A., CAETANO J., MARQUES H., LOURENÇO J. (2012). Fundamentos de Comunicação. Lisboa.
RODRIGUES DOS SANTOS, J. (1992). O que é a comunicação. Lisboa: Difusão Cultural . \
WOLTON, D. (1999). Pensar a comunicação. Algés: Difel
WOLTON, D. (2000). E depois da Internet? Algés: Difel.

Mapa IV - Direito na Prática do Design

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Direito na Prática do Design

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Law in Design Practice

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 CJF

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 130

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 UC OPCIONAL

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Irene Maria Portela

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>
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4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. É uma Unidade Curricular científica relativamente recente que só teve autonomia em 2010 quando os Designers
mais reconhecidos no mundo (pelo seu papel de “arautos e de transformadores de consciências”) perceberam que a
sua ação era fundamental para a humanidade. O Design é arte com sentido que transmite uma mensagem concreta às
pessoas e que pode mover o mundo num sentido ou noutro interferindo nos sistemas políticos, económicos, sociais e
humanos. As pessoas identificam-se com determinado “design” – faz parte da natureza delas, ganhou
necessariamente uma dimensão ética, e não apenas estética.
2. Necessidade de criar uma cultura de ética do Design;
3. Necessidade de conhecer quadro normativo legal aplicável ao exercício da profissão e da prática de ser designer;
4. Necessidade de conhecer os direitos e deveres associados à profissão e à prática de designer nos quadros da
recolha e tratamento de dados, do direito de autores, registo da propriedade industrial e das patentes.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1.The Ethics of the Designer is a relatively recent scientific Curricular Unit that only had autonomy in 2010 when the
most recognized Designers in the world (for their role as “heralds and transformers of consciences”) realized that their
action was fundamental for humanity. Design is art with meaning that conveys a concrete message to people and that
can move the world in one direction or another, interfering in political, economic, social and human systems. People
identify with a certain "design" – it is part of their nature – it has necessarily gained an ethical dimension, and not just
aesthetics.
2. Need to create a culture of design ethics;
3. Need to know the legal normative framework applicable to the exercise of the profession and the practice of being
adesigner;
4. Need to know the rights and duties associated with the profession and the practice of designers in the framework of
data collection and processing, copyright, industrial property registration and patents.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. O Design e a Pessoa, o seu corpo na era da pós-humanidade;
2. O Design e a Política, as fake-news e os fenómenos da comunicação em rede;
3. O Design e a Técnica, a inovação e sustentabilidade e economia circular;
4. O Design e o Direito, as normas e os sistemas de ética utilitarista;
5. Os Direitos de autor e os direitos conexos e a originalidade;
6. Os Direitos de Propriedade Industrial e as patentes;
7. O Código Penal e a falsificação, a fraude e o plágio;
8. O Código Ético e Deontológico da Profissão e prática de Designer;
9. O RGPD e as dimensões do anonimato/da privacidade e o tratamento de dados; 
10. As condições Gerais de Venda e as Cláusulas Gerais de Adesão e o e-commerce;

4.4.5. Syllabus:
1. Design and the Person, your body in the post-humanity era;
2. Design and Politics, fake news and network communication phenomena;
3. Design and Technique, innovation and sustainability and circular economy;
4. Design and Law, norms and systems of utilitarian ethics;
5. Copyright and related rights and originality;
6. Industrial Property rights and patents;
7. The Penal Code and counterfeiting, fraud and plagiarism;
8. The Code of Ethics and Deontology of the Profession and practice of Designer;
9. The GDPR and the dimensions of anonymity / privacy and data processing;
10. The General Conditions of Sale and the General Clauses of Adhesion and e-commerce;

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos são coerentes com os objetivos da UC na medida em que promovem a concretização de
uma cultura de ética do Design, numa perspetiva holística de forma a desenvolver todas as dimensões da profissão e
da prática do Designer.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus contents are consistent with the objectives of the UC insofar as they promote the realization of a culture
of design ethics, in a holistic perspective in order to develop all dimensions of the profession and the practice of the
Designer.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia mista dependendo do tipo de conteúdos programáticos:
1) Sessão expositiva dos conteúdos com recurso a pequenos filmes e exemplos da vida prática, o estudante terá de
fazer um pequeno exercício escrito ou oral que é uma apreciação pessoal (baseada no que aprendeu e nas fontes,
bibliografia/webgrafia fornecidas) demonstrando a sua evolução relativamente às questões éticas levantadas.
2) Exercícios baseados em Gamificação learning: em que são simuladas situações limite e em que os estudantes
devem optar entre duas situações (em que não há qualquer opção normalmente!) mas em o seu sentido ético é
colocado à provas em que possam recorrer a qualquer elemento de apoio para responder a não ser os elementos
fornecidos pelo Docente.
3) Teste de conhecimento dos conceitos jurídicos.
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4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Mixed methodology depending on the type of syllabus:
1) Expository session of the contents using short films and examples from practical life the student will have to do a
smallwritten or oral exercise that is a personal appreciation (based on what he learned and the sources, bibliography
/webgraphy provided) demonstrating his evolution regarding the ethical issues raised.
2) Exercises based on Gamification learning: in which limit situations are simulated and in which students must
choosebetween two situations (in which there is normally no option!) But in its ethical sense it is put to the test without
being ableto resort to any support element to answer other than the elements provided by the Teacher.
3) Test of knowledge of legal concepts.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino e aprendizagem 3) é coerente com os conteúdos 6 a 10.
As metodologias de ensino e aprendizagem 1) e 2) são coerentes com os conteúdos 1 a 5.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Teaching and learning methodologies 3) are consistent with contents 6 to 10.
Teaching and learning methodologies 1) and 2) are consistent with contents 1 to 5.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Best, K. (2010). Gestão de design. Gerir a estratégia, os processos e a implementação do design. Dom Quixote. Peltier,
F.(2013). Le Design pour les nuls, Paris, France : First. Chap.16.
Papanek, V. (1971). Design pour un monde réel. Paris, France : Mercure de France.
Manzini, E. (1991). Artefacts.Vers une nouvelle écologie de l’environnement artificiel, Paris, France : Centre
Pompidou.p.111.
Flusser, V. (2002). Petite philosophie du design (Trad. fr. Millard, C.). Oberhausbergen, France : Circé. Vial, S. (2010).
Courttraité du design. Paris, France : Presses Universitaires de France. p.31.
Larrère, C. (2006). Éthiques de l’environnement. Multitudes, 24(1). doi:10.3917/mult.024.0075. p.76. Ademe. (2018).
Déchetschiffres-clés., p.9.

Mapa IV - Marketing e Comunicação de Produto

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Marketing e Comunicação de Produto

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Product Marketing and Communication

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 ME

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 130

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 UC opcional

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Sérgio Dominique Ferreira Lopes

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
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<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A atividade de marketing tem um papel central na sociedade de hoje, e uma premissa fundamental dos negócios
sugere que para ser bem-sucedida uma organização deve entender detalhadamente as necessidades de seus clientes
e satisfazê-los de uma forma que proporcione à organização uma vantagem competitiva sobre os seus concorrentes.
A Unidade Curricular de Marketing e Comunicação do Produto pretende analisar os conceitos e os métodos de
marketing, assim como proporcionar aos alunos competências capazes de compreender o pensamento de marketing.
Os alunos deverão ser capazes de compreender o processo de marketing, combinando a análise de marketing, a
estratégia de marketing e a implementação de marketing.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Marketing activity has a central role in today’s society, and a simple business premise suggests that to be successful
an organization must understand its customers’ requirements and satisfy them in a manner that gives to the
organization a competitive advantage over its competitors. The course of Marketing and Product Communication aims
to analyze the concepts and methods of marketing, and to provide students with skills to understand the marketing
thinking. Students should be able to understand the marketing process, combining marketing analysis, marketing
strategy and marketing implementation.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Capítulo 1 – Natureza e Conceito de Marketing
Capítulo 2 - Conceito de ambiente de marketing;
Capítulo 3 – Análise do Comportamento do Consumidor
Capítulo 4 – Segmentação de Mercados, Seleção dos Mercados-Alvo e Posicionamento
Capítulo 5 – Sistemas de Informação e Pesquisa de Mercado
Capítulo 6 – Decisões de Marketing-Mix
Capítulo 7 – A Comunicação Digital
Capítulo 8 – Implementação de Estratégias de Marketing e Controle

4.4.5. Syllabus:
Chapter 1 – Nature and Concept of Marketing
Chapter 2 - Marketing environment concept;
Chapter 3 – Consumer Behavior Analysis
Chapter 4 – Market Segmentation, Target Market Selection and Positioning
Chapter 5 – Information Systems and Market Research
Chapter 6 – Marketing-Mix Decisions
Chapter 7 – Digital Communication
Chapter 8 – Implementation of Marketing and Control Strategies

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O objetivo principal da Unidade Curricular de Marketing e Comunicação do Produto passa por proporcionar aos
estudantes uma ampla perspetiva da gestão de marketing, pelo que os conteúdos programáticos abordam desde os
principais conceitos de marketing, passando pela análise do ambiente envolvente e o estudo do comportamento do
consumidor, as estratégias de marketing-mix - com um foco e uma profundiade adicional nas mais modernas e
avançadas técnicas de comunicação - até às especificidades do marketing dos serviços. Desta forma, pretende-se
compreender o pensamento de Marketing, a sua evolução e a sua implementação prática.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The main objective of Marketing curricular unit is to provide students a broad perspective of marketing management,
therefore, programmatic contents cover the main marketing concepts, the analysis of market environment and the
study of consumer buying behavior, marketing-mix strategies - with a special emphasis on the most advanced
communication techniques - until the specificities of the services marketing. Thus, one of the goals is to understand
the marketing thinking, its evolution and its practical implementation.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Semanalmente serão ministradas sessões teórico-práticas, através de métodos expositivos e interativos e com
recurso a técnicas audiovisuais. A intervenção expositiva por parte da docente é intercalada com práticas
interrogativas que apelam à reflexão e participação ativa dos alunos. Nestas sessões proceder-se-á, ainda, à resolução
individual e em grupo de exercícios práticos e ao debate sobre aplicações, em contexto real, das técnicas e
metodologias lecionadas.
Os conhecimentos adquiridos nas horas de contacto deverão ser completados com a bibliografia aconselhada.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Weekly will be taught theoretical and practical sessions, through expository and interactive methods and using
audiovisual techniques. The teacher’s expository speech is interspersed with interrogative practices that call for
reflection and active participation of students. In these sessions will be carried out, also, the resolution of individual
and group exercises and discussion about the applications, in real context, of the techniques and methodologies
taught.
The knowledge acquired in the contact hours must be completed with the recommended bibliography.
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4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Relativamente às metodologias de ensino e aprendizagem, são utilizadas aulas de contacto presencial, nas quais são
apresentados, discutidos e analisados os conceitos e as temáticas contidas no programa da unidade curricular.
As aulas são divididas em dois momentos: um momento de cariz mais teórico e um momento de cariz
fundamentalmente prático. Numa primeira parte da aula, de cariz mais teórico, são apresentados com clareza e
objetividade os conceitos, as definições, os modelos, os processos e as decisões relativas a cada tópico de análise,
recorrendo a apresentações via powerpoint. Na segunda parte da aula, de cariz mais prático, são utilizados casos
práticos através dos quais se procura envolver os alunos nos conteúdos programáticos, analisando, discutindo,
sistematizando e operacionalizando os conceitos, modelos e processos estudados, aprofundando a compreensão dos
temas e estimulando a tomada de decisão em contextos reais de análise.
Neste sentido, acredita-se que esta complementaridade entre estes dois momentos das aulas, um de cariz teórico e
outro de cariz prático, aumenta a compreensão dos alunos sobre os temas lecionados e estimula a capacidade de
análise crítica e tomada de decisão, atingindo desta forma os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
With regard to teaching methods are used face contact classes in which are presented, discussed and analyzed the
concepts and themes described in the program of the course.
Classes are divided in two moments: a more theoretical nature moment and an essentially practical moment. In the
first part of classes mostly theoretical, it is presented with clarity and objectivity concepts, definitions, models,
processes and decisions relating to each topic of analysis, using powerpoint presentations. In the second part of
classes, characterized as more practical, are used case studies through which it seeks to involve students with
curricular unit syllabus, presenting, analysing, discussing and operationalizing the concepts, models and processes
studied, providing a deep understanding of the topics to students and encouraging decision-making in real analysis.
In this sense, it’s believed that this complement between theoretical and practical moments in the classes increases
students’ understanding of the themes taught and improves their capacity for critical analysis and decision making,
achieving learning objectives of the curricular unit.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BAYNAST, A., LENDREVIE, J., LÉVY, J., DIONÍSIO, P., & RODRIGUES, V. (2018). Mercator: O Marketing Na Era Digital.
Lisboa: Dom Quixote.
DIBB, S. & SIMKIN, L. (2013). Marketing Essentials. (2nd Edition). Mason, OH: South-Western Cengage Learning. 
DIBB, S., SIMKIN, L., PRIDE, W., FERREL, O.C. (2016). Marketing: Concepts and Strategies. (7th European
Edition).Mason, OH: South-Western Cengage Learning.
FAUSTINO, P. (2019). Marketing Digital na Prática: Como criar do zero uma estratégia de marketing digital para
promover negócios ou produtos. Lisboa: Marcador.
Ferrell, O.C., Fraedrich, J. and Ferrell, L. (2013). Ethical Decision Making in Business: A Managerial Approach.
KOTLER, P., ARMSTRONG, G. (2018). Principles of Marketing. 17th ed. New Jersey: Pearson Education.
KOTLER, P., KARTAJAYA, H., & SETIAWAN, I. (2016). Marketing 4.0: Moving From Traditional To Digital. London: John
Wiley &Sons.

Mapa IV - Anteprojeto de Design Audiovisual

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Anteprojeto de Design Audiovisual

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Ante-Project in Audiovisual Design

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 AV

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 240

4.4.1.5. Horas de contacto:
 120

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 9

4.4.1.7. Observações:
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<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Marta Alexandra da Cruz Madureira

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de Anteprojeto pretende funcionar como um espaço de reflexão e discussão de ideias criativas
que sejam geradoras de projetos na área do Design Audiovisual com relevância social, cultural ou comercial. Este
formato procurará criar as condições necessárias para estimular a proatividade que resultem no desenvolvimento de
soluções empreendedoras e de proximidade ao mercado. Os discentes deverão adquirir competências na gestão e
execução de projetos de Design Audiovisual através de um trabalho permanente de investigação e de análise e
discussão crítica.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The curricular unit of Anteprojecto intends to function as a space for reflection and discussion of creative ideas that
generate projects in the field of Audiovisual Design with social, cultural or commercial relevance. This format will seek
to create the necessary conditions to encourage proactivity that result in the development of entrepreneurial solutions
and proximity to the market. Students should acquire skills in the management and execution of Audiovisual Design
projects through permanent research, analysis and critical discussion.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Parte 1: Metodologias de Investigação e Desenvolvimento.
1.1. Introdução às metodologias de investigação e a sua aplicação em projetos práticos.
1.2. Os processos de desenvolvimento de um projeto em contexto profissional.
1.4. O mercado profissional do Design Audiovisual e dos novos media.
1.5. A apresentação de uma proposta de projeto
Parte 2: Desenvolvimento de projeto.
2.1. Metodologias de projeto: a gestão; o trabalho de atelier; a interação com o cliente e os diferentes participantes no
processo de desenvolvimento do projeto.
2.2. O trabalho de campo
2.3. O conhecimento académico e a sua aplicabilidade no mercado profissional. A relação entre a teoria a prática.
2.4. O desenvolvimento do dossier escrito e do projeto prático.
Parte 3: Comunicação e Disseminação
3.1. A avaliação do projeto e a redefinição teórico-prática dos pressupostos iniciais.
3.2. Comunicação e disseminação dos resultados.
3.3. A apresentação final do projeto.

4.4.5. Syllabus:
Part 1: Research and Development Methodologies.
1.1. Introduction to research methodologies and their application in practical projects.
1.2. The development processes of a project in a professional context.
1.4. The professional market for Audiovisual Design and new media.
1.5. Submitting a project proposal
Part 2: Project Development.
2.1. Project methodologies: management; the work of atelier; the interaction with the client and the different
participants in the project development process.
2.2. field work
2.3. Academic knowledge and its applicability in the professional market. The relationship between theory and practice.
2.4. The development of the written file and the practical project.
Part 3: Communication and Dissemination
3.1. Project evaluation and theoretical-practical redefinition of initial assumptions.
3.2. Communication and dissemination of results.
3.3. The final presentation of the project.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O objetivo central da UC de Anteprojeto de Design Audiovisual é a preparação dos alunos para a entrada no mercado
de trabalho.
Pretende-se fomentar no aluno a proatividade, através de um conjunto de exercícios que vão desde a identificação de
um problema de design de comunicação em contexto real, até ao desenvolvimento de uma solução e respetiva
aplicação final.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
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The main objective of the UC de Anteprojeto is to prepare students for entry into the labor market.
It is intended to encourage proactivity in the student, through a set of exercises ranging from the identification of a
communication design problem in a real context, to the development of a solution and its final application.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Durante o semestre será realizado um único projeto, estruturado e organizado em diferentes fases.
As aulas terão um caráter de atelier, onde será estimulada a experimentação e a interação com colegas e docente.
Estas aulas deverão ser complementadas com o trabalho de campo do aluno, através de um contato direto e regular
com o cliente e com todas as identidades consideradas relevantes.
No início e nas fases chave do projeto preveem-se exposições teóricas, de contextualização ou complemento ao
trabalho de pesquisa realizado pelos alunos. No seu percurso formativo, o aluno deverá atingir, de um modo gradual,
os objetivos propostos.
O regime de avaliação nesta unidade curricular é o da avaliação contínua.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
During the semester, a single project will be carried out, structured and organized in different phases.
The classes will have an atelier character, where experimentation and interaction with colleagues and teacher will be
stimulated.
These classes should be complemented with the student's field work, through direct and regular contact with the client
and with all identities considered relevant.
At the beginning and in the key phases of the project theoretical expositions, of contextualization or complement to the
work of research realized by the students are foreseen. In the course of training, the student should gradually achieve
the proposed objectives.
The assessment system in this curricular unit is the continuous assessment.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia de ensino da unidade curricular foi definida para que os alunos atinjam os objetivos da disciplina de
preparação para inserção no mercado de trabalho.
Recorre-se a aulas expositivas que estimulem a discussão coletiva e a consequente compreensão das matérias
previstas no programa da disciplina. Após a introdução de conceitos e matérias teóricas, pretende-se fomentar no
aluno, através da realização de exercícios, a capacidade de pesquisa e análise crítica, a experimentação, e a resolução
de problemas próximos da realidade de mercado. Através destas metodologias pretende-se contribuir para a
solidificação gradual de processos autónomos de trabalho dos alunos, quer seja em projetos individuais, bem como
integrados em equipas de trabalho multidisciplinares.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodology of the curricular unit was defined so that students achieve the objectives of the discipline of
preparation for insertion in the labor market.
Lectures are used to encourage collective discussion and the consequent understanding of the matters provided for in
the course program. After the introduction of theoretical concepts and subjects, it is intended to foster in the student,
through exercises, the capacity for research and critical analysis, experimentation, and solving problems close to the
market reality. Through these methodologies, it is intended to contribute to the gradual solidification of students'
autonomous work processes, whether in individual projects, as well as integrated into multidisciplinary work teams.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
MANOVICH, Lev. The Language of New Media. Cambridge: MIT Press, 2002.
MCLUHAN, Marshall. The Medium is the Massage – An Inventory of Effect. Harmondswort: Penguin Book, 1967.
MCLUHAN, Marshall. Compreender os Meios de Comunicação Social. Lisboa: Relógio D’Água, 2007.
POSTMAN, Neil. Tecnopolia: Quando a Cultura se rende à Tecnologia. Lisboa: Difusão, 1994.
QUIVY, Raymond & CAMPENHOUDT, Luc Van. Manual de investigação em Ciências Sociais. Lisboa: Gravida, 1992.
VELHO, João. Motion Graphics: Linguagem e Tecnologia – Anotações para uma metodologia de análise. Universidade
do Estado do Rio de Janeiro, 2008.

Mapa IV - Design Digital II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Design Digital II

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Digital Design II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 DC

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral
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4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
160

4.4.1.5. Horas de contacto:
60

4.4.1.6. Créditos ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Luis Miguel Simões Eustáquio

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular visa o desenvolvimento de artefactos multimédia interativos, recorrendo à ferramentas
computacionais. No desenvolvimento destes artefactos, os alunos terão em consideração alguns princípios do design
centrado no utilizador, aliados a uma componente gráfica de desenvolvimento de interfaces, bem como
desenvolvimento de algoritmos de animação e interação. Os alunos serão capazes de executar de um leque variado de
novas identidades audiovisuais digitais interativas.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The course aims to develop interactive multimedia artifacts, using computational tools. In the development of these
artifacts, students will take into account some principles of user-centered design, combined with a graphical
component for the development of interfaces, as well as the development of animation and interaction algorithms.
Students will be able to perform from a wide range of new interactive digital audiovisual identities.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
E01 Teórica - Diferenças entre Design Gráfico e Design Digital centrado na Web
Diferença de suporte / Influência da Tecnologia - Contextualização histórica;
Otimização de imagem para web / Resolução de ecrã;
Formatos de imagem para web; 
Para além da bidimensionalidade do Design Gráfico (timeline – som, movimento, interação);
A tipografia na multimédia e Web
Organização no processo de trabalho e ficheiros na Web;
E01 Prática - Animação interativa (realização de tutoriais)
Animação básica;
Criação/Edição de Símbolos;
Introdução ao Scripting/Javascript;
Tipografia em Web.
P01 – Criação de dossier para produção de produto interactivo
P02 – Introdução à prática da multimédia (Animação/Narrativa/Estrutura Interactiva)

4.4.5. Syllabus:
P1 Theory - Differences between Graphic Design and Web Design in Multimedia
Support difference / Influence of Technology - Historical contextualization;
Image optimisation for web / screen resolution;
image formats for the web;
Beyond the two-dimensionality of Graphic Design (timeline - sound, movement, interaction);
Typography in multimedia and Web / Screen resolution;
E01 - Operating interactive animation (conducting tutorials)
Basic interactive animation;
Creation / editing symbols;
Introduction to Scripting/Javascript;
Typography on Web.
P01 - Interactive product production dossier
P02 - media practice of the Introduction (Animation / Narrative / Structure Interactive)
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4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Através da exploração da animação interativa, os alunos adquirem competências teóricas e práticas na animação e
criação de objetos, bem como a sua manipulação e inclusão em projetos multimédia. Os exercícios visam duas
abordagens distintas:
– A aquisição de conhecimentos globais sobre a ferramenta e uso de ferramentas de animação e estruturação de
conteúdos numa narrativa interativa;
– Aquisição de conhecimentos globais no desenvolvimento de aplicações/micro-sites, utilizando estratégias de
espartilhamento do conteúdo e gestão de recursos externos recorrendo a pequenos excertos de scripting.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
By exploiting interactive animation tools, students acquire theoretical and practical skills in animation and creation of
objects and their manipulation and inclusion in multimedia projects. The exercises are aimed at two distinct
approaches:
– The acquisition of global knowledge about the tool and use of animation tools and structuring content in an
interactive narrative.
– Acquisition of global expertise in application development / micro-sites using scaffolding strategies content and
external resource management through small scripting excerpts.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são presenciais e seguindo um modelo teórico-prático. Na sua generalidade as aulas serão compostas por
um primeiro segmento expositivo, no qual serão apresentadas as diversas ferramentas, tecnologias, e técnicas que
fazem parte do programa da disciplina. Seguido por um segundo momento em que os alunos serão encorajados a pôr
em prática, com o apoio do docente e através de pequenos exercícios a serem desenvolvidos durante a aula, o tópico
apresentado durante a primeira parte aula. 
A avaliação final da unidade curricular envolve duas etapas de avaliação mais a componente de avaliação contínua
(AC), onde só são considerados os trabalhos devidamente acompanhados pelos docentes.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Classes are in-person and follow a theoretical-practical model. Overall, classes will be arranged of a first exposition
segment, in which the various tools, technologies and techniques that are part of the course program will be
presented. Followed by a second moment in which students will be encouraged to put into practice, with the support of
the teacher and with the help of exercises to be developed during the class., the contents presented during the first
part of the class. 
The final evaluation of the curricular unit involves two stages of evaluation plus continuous assessment component, in
which only work properly monitored by the lecturer is considered. 

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A forma mais eficaz de adquirir competências na área é usando as ferramentas. Para tal, são propostos uma série de
exercícios práticos de tutoria em que os alunos repetem passo a passo o exercício apresentado pelo professor.
Após cada bloco de exercícios são postos em prática as capacidades de desenvolvimento dos alunos através de uma
proposta de trabalho. Desta forma os alunos são levados a criar soluções inovadoras usando as ferramentas
abordadas.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The most effective way to acquire skills in this area is by using the tools. To this, it is proposed a series of practical
exercises with tutoring, in which students repeat step by step the exercise presented by the lecturer.
After each block of exercises are put into practice the skills development of students through a project. In this way,
students are driven to create innovative solutions using the tools discussed.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
LABRECQUE, Joseph. Mastering Adobe Animate 2021: Explore Advanced Techniques and Best Practices to Design
Vivid Animations and Interactive Content. PACKT PUBLISHING LIMITED, 2021
NORMAN, Donald A. The Design of Everyday Things. Revised and Expanded edition, Basic Books, 2013.
TIDWELL, Jenifer, et al. Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design. Third edition, O’Reilly, 2020.

Mapa IV - Pós-produção Audiovisual

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Pós-produção Audiovisual

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Audiovisual Poat-production

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 AV
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4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 160

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Paulo Alexandre D' Alva Baptista

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta unidade curricular introduz os alunos às ferramentas de composição video, pós-produção digital e efeitos

especiais, através do recurso de equipamento de vídeo e ferramentas computacionais numa vertente de concepção
técnica e estética . Serão estimulados a estudar algumas das técnicas, conceitos e ferramentas mais comuns de
manipulação de elementos de pós-produção audiovisual, numa aula de caracter dominantemente prática.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 This course introduces students to video composition, digital post-production and special effects tools through the

use of video equipment and computational tools in a technical and aesthetic design aspect. You will be encouraged to
study some of the most common techniques, concepts and tools for manipulating audiovisual post-production
elements, in a predominantly practical class.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 Introdução à pós-produção video;

Composição gráfica e color grading;
 Ferramentas e técnicas;

 Edição video avançado;
 Efeitos especiais cinema e video.

 

4.4.5. Syllabus:
 Introduction to video post-production;

 Graphic composition and color grading;
 Tools and techniques;

 Advanced video editing;
 Film and video special effects.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 O aluno deverá ser capaz de compreender as principais especificidades da linguagem Audiovisual e mecanismos da

pós-produção, composição e efeitos especiais para cinema e video. Estudar diversas ferramentas de edição e
composição vídeo digital, através do desenvolvimento de vários exercícios práticos. Ser capaz de dominar efeitos
especiais e executar um leque variado de novas identidades visuais digitais e híbridas quando confrontado com a
criação de um projecto e narrativa audiovisual. Dessa forma julgamos que os conteúdos são adequados relativamente
aos objetivos da UC.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The student should be able to understand the main specifics of Audiovisual language and post-production

mechanisms, composition and special effects for film and video. Study various digital video editing and composition
tools, through the development of several practical exercises. Being able to master special effects and execute a wide
range of new digital and hybrid visual identities when faced with creating an audiovisual project and narrative. In this
way, we believe that the contents are adequate in relation to the objectives of the UC.
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4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Aulas de abordagem essencialmente práticas, laboratoriais e dedicadas ao desenvolvimento de propostas semanais

que culmina na criação de dois trabalhos de avaliação baseado em PBL (project-based-learning).
 Avaliação contínua com relevância em 2 propostas de trabalho e ao conjunto dos trabalhos realizados em aula.

 Metodologia prática com recurso à equipamento de video e computacional;
 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
 Essentially practical, laboratory-based classes dedicated to the development of weekly proposals that culminate in the

creation of two assessment assignments based on PBL (project-based-learning).
 Continuous assessment with relevance to 2 work proposals and all the work done in class.

 Practical methodology using video and computer equipment;

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Esta unidade curricular pretende dar conhecimentos ao estudante acerca dos mecanismos, técnica e ferramentas de

pós-produção video, de forma a poder ser autónomo no desenvolvimento de projetos narrativos. Por outro lado, esta
UC pretende servir de apoio às unidades curriculares de Anteprojeto de Design Digital e de Realização Audiovisual.
Dessa forma, serão posto em funcionamento a aprendizagem desenvolvida em aula e em conformidade com os
objetivos da UC.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
 This course aims to provide students with knowledge about the mechanisms, techniques and tools of video post-

production, in order to be able to be autonomous in the development of narrative projects. On the other hand, this UC
intends to support the curricular units of Audiovisual Design Project and Audiovisual Directing. Thus, the learning
developed in class and in accordance with the objectives of the UC will be put into operation.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 BROWN, Blain. Cinematography: Theory and Practice: Image Making for Cinematographers and Directors, Routdlege

 FIELDING, Raymond. Techniques of Special Effects of Cinematography, Focal press. New York and London;
 JAGO, Maxim. Adobe Premiere Pro Classroom in a Book, Adobe 2021

 KATZ, Steve D.. Film Directing: Shot by Shot.
 MERCADO, Gustavo. The Filmmaker's Eye: Learning (and Breaking) the Rules of Cinematic Composition, Taylor and

Francis
 RICKITT, R. (2006) Special Effects, The History and Techniques, London: Aurum Press.

Mapa IV - Realização Audiovisual

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Realização Audiovisual

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Audiovisual Directing

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 AV

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 160

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>
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4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Paulo Alexandre D' Alva Baptista

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular pretende que o aluno seja capaz de desenvolver competências no comando de um projeto
audiovisual assente nas seguintes premissas:
. Seja capaz de gerir a componente criativa e as balizas impostas na realização para cinema e video;
- Demonstre competências técnicas e criativas que sustentam a construção de sequências fílmicas, com uma forte
inclusão do design audiovisual;
- Demonstre competências e capacidade de resposta quando confrontado com a gestão e produção de um projeto
audiovisual;
- Domine a semiótica, a narrativa e a gramática da composição audiovisual.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit intends that the student is able to develop skills in command of an audiovisual project based on
the following premises:
. Be able to manage the creative component and the goals imposed in film and video directing;
- Demonstrate technical and creative skills that support the construction of film sequences, with a strong inclusion of
audiovisual design;
- Demonstrate skills and responsiveness when faced with the management and production of an audiovisual project;
- Master the semiotics, narrative and grammar of audiovisual composition.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
A realização.
A produção cinematográfica audiovisual.
A direção de atores.
A escolha dos sets.
Guião e narrativa.
Animação e composição de grafismos;
Ferramentas técnicas audiovisuais;
Relação video e audio;

4.4.5. Syllabus:
The achievement.
Audiovisual cinematographic production.
The direction of actors.
The choice of sets.
Script and narrative.
Animation and composition of graphics;
audiovisual technical tools;
Video and audio interface;

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que o estudante nesta unidade curricular finalize um percurso académico, possa ser capaz de produzir
um projeto cinematográfico com o apoio de algumas outras unidades curriculares deste mesmo semestre. Desta
forma, o aluno será estimulado a desenvolver um projeto audiovisual com respetivo acompanhamento do docente que
o fará de uma forma individual de modo a possibilitar bons resultados, nomeadamente de domínio técnico e no
pensamento crítico criativo.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is intended that the student in this curricular unit will completes an academic path, may be able to produce a film
project with the support of some other curricular units of the same semester. In this way, the student will be
encouraged to develop an audiovisual project with the respective monitoring of the teacher who will do it individually
in order to enable good results, namely in technical domain and in creative critical thinking.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas de abordagem essencialmente práticas, laboratoriais e dedicadas ao desenvolvimento de um projeto prático
com apresentação de respetivo relatório teórico. Trabalho práticos e grupo e relatório individual.
Avaliação com relevância nos resultados apresentados no trabalho prático e no respetivo relatório.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Essentially practical, laboratory approach classes dedicated to the development of a practical project with presentation
of the respective theoretical report. Practical work and group and individual report.
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Assessment with relevance to the results presented in the practical work and in the respective report.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que o estudante possa desenvolver um projeto prático de grupo através do alinhamento fornecido no
programa curricular. Toda a dinâmica empregue no desenvolvimento do projeto prático reflete os objetivos da UC,
nomeadamente em termos de capacidade de produção e realização. Por outro lado, o relatório servirá o propósito do
estudante poder se debruçar sobre todos os aspectos da sua intervenção.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
It is intended that the student can develop a practical group project through the alignment provided in the curriculum.
All the dynamics employed in the development of the practical project reflect the UC's objectives, namely in terms of
production capacity and realization. On the other hand, the report will serve the purpose of the student to be able to
focus on all aspects

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
KATZ, Steve D.. Film Directing: Shot by Shot: Visualizing from Concept to Screen, Paperback
LUMEY, Sidney. Making Movies, Paperback
MAMET, David. On Directing Film, Paperback
RABIGER, Michael. Directing, Fifth Edition: Film Techniques and Aesthetics, Focal press
WESTON, Judith. Directing Actors: Creating Memorable Performances for Film and Television, Paperback
WESTON, Judith. The Film Director's Intuition: Script Analysis and Rehearsal Techniques, Paperback

Mapa IV - Semiótica Audiovisual

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Semiótica Audiovisual

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Audiovisual Semiotics

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 AV

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 80

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 3

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Paula Cristina de Almeida Tavares

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A semiótica visual estuda as imagens como signos. Nesta unidade curricular de semiótica audiovisual pretendemos

definir os conceitos básicos da semiótica visual, como signo, semiótica, semiologia, ícone, índice e iconicidade,
acrescendo e analisando todas as questões que o audiovisual implica.

 Analisaremos a produção audiovisual com base nas estratégias de conteúdo, como realizadores e produtores gerem a
construção da mensagem e do produto audiovisual através da utilização de signos, sejam visuais, sonoros ou
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sensitivos. Assim como estudaremos a receção e perceção do espectador, do entendimento universal e variações a
partir da ideologia, cultura, comunidade, idade, género e outras relevantes. Analisar, interpretar e criticar os processos
de produção e construção de sentido no audiovisual. Do autor e produtor ao recetor e espectador. Sistematizar e
analisar criticamente estratégias contemporâneas de retórica verbal e visual no contexto audiovisual.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Visual semiotics studies images as signs. In this curricular unit of audiovisual semiotics we intend to define the basic
concepts of visual semiotics, such as sign, semiotics, semiology, icon, index and iconicity, adding and analyzing all
the issues that audiovisual implies.
We will analyze audiovisual production based on content strategies, as filmmakers and producers manage the
construction of the message and the audiovisual product through the use of signs, whether visual, sound or sensitive.
As well as we will study the reception and perception of the viewer, the universal understanding and variations from
ideology, culture, community, age, gender and other relevant ones. Analyze, interpret and criticize the processes of
production and construction of meaning in audiovisual. From author and producer to receiver and viewer. Systematize
and critically analyze contemporary verbal and visual rhetoric strategies in the audiovisual context.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
O programa da unidade curricular aborda os seguintes conteúdos:

1.Abordagem histórica e definições
a) Semiótica e semiologia. Signo e significação. Significado e Significante. Ícone, índice e símbolo;
b) Dimensões da semiótica: texto verbal, texto pictórico, texto musical, texto audiovisual

2. Análise e aplicações da semiótica 
a) Análise do discurso
b) Semiótica e Imagem
b) Semiótica e Audiovisual
d) Semiótica e Cinema
e) Semiótica do Ciberespaço
f) Semiótica e publicidade

3. Leitura crítica do produto audiovisual

4.4.5. Syllabus:
The course syllabus addresses the following contents:

1. Historical approach and definitions
a) Semiotics and semiology. Sign and meaning. Meaning and Significant. Icon, index and symbol;
b) Dimensions of semiotics: verbal text, pictorial text, musical text, audiovisual text

2. Analysis and applications of semiotics
a) Discourse analysis
b) Semiotics and Image
b) Semiotics and Audiovisual
d) Semiotics and Cinema
e) Cyberspace Semiotics
f) Semiotics and advertising

3. Critical reading of the audiovisual product

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos conduzem aos objetivos de aprendizagem. Os estudantes no final da uc deverão ser
capazes de conhecer os conceitos base da semiótica, realizar análises semióticas de produtos audiovisuais e
sobretudo deverão ter construído pensamento crítico para o seu futuro enquanto produtores e realizadores no âmbito
do design audiovisual.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabuses lead to the learning objectives. Students at the end of this curricular unit should be able to know the
basic concepts of semiotics, carry out semiotic analysis of audiovisual products and, above all, should have built
critical thinking for their future as producers and directors in the scope of audiovisual design.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia das aulas
- Aulas expositivas 
- Sessões de visionamento e análise semiótica de produtos audiovisuais diversificados, documentários, curtas e
longas-metragens, produtos de publicidade
- Debates e exposições sobre temáticas e problemáticas previamente definidas 
- Produção orientada de análise críticas de produtos audiovisuais
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Metodologia de avaliação
- Avaliação contínua
- Presença e participação ativa em aula (PP).
- Exercícios em contexto de aula de análise e crítica (AC).
- Realização de recensões críticas de produtos audiovisuais (RC).
- Realização de um teste de avaliação (T).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Methodology
- Lectures
- Sessions on viewing and semiotic analysis of diversified audiovisual products, documentaries, short and feature
films, advertising products
- Debates and presentations on previously defined themes and issues
- Guided production of critical analysis of audiovisual products

Evaluation methodology
- Continuous evaluation
- Presence and active participation in class (PP).
- Exercises in the context of analysis and criticism (AC).
- Conducting critical reviews of audiovisual products (CR).
- Carrying out an evaliation test (T).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Através de aulas expositivas, o professor tem a possibilidade de explicar detalhadamente os conteúdos
programáticos. O recurso à visualização de materiais de apoio permite aos estudantes uma melhor interiorização dos
conceitos apreendidos e ajuda-os a perceberem a importância destes. Privilegia-se também o debate dos conteúdos
de forma a envolver os estudantes numa relação dinâmica com os conhecimentos adquiridos.
Através dos exercícios e projetos teórico-práticos, os alunos desenvolvem processos de investigação e exploram os
mecanismos da linguagem audiovisual. Eles aprendem, deste modo, a desconstruir os signos do seu próprio trabalho,
para entenderem como funciona a comunicação e determinar a eficácia do seu trabalho. Esta metodologia ajuda os
estudantes a encontrar credibilidade na sua prática através de uma compreensão mais profunda de muitas das
decisões intuitivas que tomam.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Through lectures, the professor can explain the syllabus in detail. The use of visualization of support materials allows
students to better internalize the concepts learned and helps them to understand the importance of these. It also
privileges the debate of contents to involve students in a dynamic relationship with the acquired knowledge.
Through exercises and theoretical-practical projects, students develop research processes and explore the
mechanisms of audiovisual language. In this way, they learn to deconstruct the signs of their own work, to understand
how communication works and determine the effectiveness of their work. This methodology helps students find
credibility in their practice through a deeper understanding of many of the intuitive decisions they make.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BARTHES, R., Image. Music. Text. London, Fontana Press, 1977
BARTHES, R., Elementos de Semiologia, Lisboa: Edições 70, 1089
Carmelo, L., Semiótica.Uma introdução . Lisboa: Europa-América, 2003
CHATMAN, Seymour, “Narrative and two other text types” in Coming to Terms. The Rhetoric of Narrative in Fiction and
Film. Ithaca and London, Cornell University Press, 1990.
ECO, Umberto, Tratado de Semiótica Geral. São Paulo, Perspectiva, 2000.
JOLY, Martine, Introdução à análise da Imagem. Lisboa, Edições 70, 1994.
METZ, Christian, A Significação no Cinema. São Paulo, Editora Perspectiva, 1977
MITCHELL, Image, Text, Ideology. Chicago/London, The University of Chicago Press, 1987.
PEIRCE, C. S., Semiótica, São Paulo: Perspetiva, 1977
REQUENA, Jesus, El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad. Madrid, Catedra, 1988 
Santaella, L., Semiótica Aplicada . S. Paulo: Pioneira T. Learning, 2002
SAUSSURE, F., Curso de Linguística Geral, Lisboa: Dom Quixote, 1978

4.5. Metodologias de ensino e aprendizagem

4.5.1. Adequação das metodologias de ensino e aprendizagem aos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e
competências) definidos para o ciclo de estudos:

 As metodologias de ensino e aprendizagem são definidas de acordo com as especificidades de cada UC, integrando
PBL nas UCs laboratoriais, com contributos do responsável pela UC, do coordenador da área disciplinar e do diretor
de curso. As metodologias adotadas são transmitidas aos estudantes no início do semestre, via plataforma de e-
learning (Moodle), através da “Ficha da UC”. Esta ficha é validada pelo coordenador da área disciplinar e pelo diretor
de departamento. A opinião dos estudantes é recolhida no final de cada semestre, através do Questionário de
Avaliação Pedagógica QAPa, em tópicos como: “Valorização da participação dos estudantes nas atividades de
aprendizagem”; “Adequação das estratégias e metodologias de ensino/aprendizagem adotadas aos programas da
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UC”, e “Capacidade de estimular a motivação e interesse nos estudantes”. Os dados obtidos são analisados pelo
responsável da UC, pelo coordenador da área disciplinar em que a UC se insere, e pelo diretor de curso.

4.5.1. Evidence of the teaching and learning methodologies coherence with the intended learning outcomes of the study
programme:

Learning and teaching methodologies are defined according to the specificities of each course, including PBL in lab
intensive courses, with contributions from the Teacher responsible for the UC, the coordinator of the disciplinary area
and the course director. The methodologies adopted are made available to students at the beginning of the semester,
via e-learning platform (Moodle), through the "UC’s File". This document is validated by the disciplinary area’s
coordinator and by the department director. The students' opinion is collected at the end of each semester, through the
Pedagogical Evaluation Questionnaire QAPa, on topics such as: "Valuing student participation in learning activities";
"Adequacy of teaching/learning strategies and methodologies adopted for UC programs" and "Ability to stimulate
student motivation and interest". The data obtained are analyzed by the Teacher responsible for the UC, by the
coordinator of the disciplinary area, and by the program director.

4.5.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho que será necessária aos estudantes corresponde ao
estimado em créditos ECTS:

A contabilização do n.º de ECTS para uma UC tem por base o volume total de trabalho do estudante: horas de aula;
trabalhos práticos; seminários; estágios; trabalho pessoal (estudo individual); exames e outras formas de avaliação. A
verificação da adequação da carga média de trabalho por UC é feita inicialmente, ao elaborar a respetiva ficha. No final
de cada semestre, o aluno responde aos Questionários de Avaliação Pedagógica - QAPa, por UC, via Moodle. Os QAPa
incluem itens que incidem sobre a carga de trabalho, tais como: “Adequação da carga horária semanal (horas de
contacto) ao programa da UC”; “Adequação do volume de trabalho da UC, fora das horas de contacto”; e
“Correspondência entre o volume de trabalho exigido para a UC e o número de ECTS”.

4.5.2. Means to verify that the required students’ average workload corresponds the estimated in ECTS credits:
The number of ECTS of a CU is calculated taking into account the student’s total workload, including: class hours;
work assignments; seminars; internships; personal work (individual study); exams and other forms of evaluation . In
this sense, the verification of the adequacy of the average workload per curricular unit is done initially, when preparing
the certificate. At the end of each academic semester, the student responds to the Pedagogical Evaluation
Questionnaire - QAPa, for each UC, which are made available through the Moodle platform. The questionnaires include
items that focus on workload, such as: "Adequacy of weekly workload (contact hours) to the UC program"; "Adequacy
of the workload of the UC, outside contact hours"; and "Correspondence between the amount of work required for the
UC and the number of ECTS".

4.5.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes será feita em função dos objetivos de
aprendizagem da unidade curricular:

As metodologias de avaliação foram selecionadas de modo a que os objetivos das unidades curriculares possam ser
atingidos, tal como se pode constatar nas fichas das diversas unidades curriculares do ciclo de estudos. Tendo em
consideração as recomendações do processo de Bolonha, e com o objetivo de melhorar o sucesso escolar dos
estudantes, tem sido privilegiada a avaliação periódica (contínua) nos ciclos de estudos existentes na ESD. Com este
tipo de avaliação pretende-se que os estudantes desenvolvam um trabalho continuado ao longo do semestre. As
metodologias de avaliação integram, frequentemente, diversas componentes de avaliação (ex.: trabalhos práticos,
relatórios e apresentações orais de trabalhos práticos). Este tipo de sistemas de avaliação permite avaliar não só o
domínio dos conteúdos dos conteúdos programáticos expostos nas aulas, bem como a aquisição de competências
por parte dos estudantes.

4.5.3. Means of ensuring that the students assessment methodologies are adequate to the intended learning outcomes:
The evaluation methodologies have been selected so that the goals of the curricular units can be reached, as can be
seen in the curricula of the various curricular units of the study cycle. Considering the recommendation of the Bologna
Process, and in order to improve student's achievement, periodic (or continuous) assessment in ESD's study cycles
has been encouraged. With this type of evaluation, it is intended that the students develop a continuous work
throughout the semester. Evaluation methodologies often include several evaluation components (e.g. practical
projects, written reports and oral presentations of the practical projects). This type of evaluation system allows
assessing the apprehension, not only of the curricular contents of the curricular unit exposed in class, but also the
acquisition of competences by the students.

4.5.4. Metodologias de ensino previstas com vista a facilitar a participação dos estudantes em atividades científicas
(quando aplicável):

NA

4.5.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities (as applicable):
NA

4.6. Fundamentação do número total de créditos ECTS do ciclo de estudos
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4.6.1. Fundamentação do número total de créditos ECTS e da duração do ciclo de estudos, com base no determinado nos
artigos 8.º ou 9.º (1.º ciclo), 18.º (2.º ciclo), 19.º (mestrado integrado) e 31.º (3.º ciclo) do DL-74/2006, na redação dada pelo
DL-65/2018:

A distribuição dos ECTS foi definida nos termos da legislação em vigor. Ponderou-se a UC enquanto medida do
trabalho sob todas as suas formas (sessões de ensino de natureza coletiva, tutorial, estágios, projetos). Nesta
distribuição, foi considerado a duração normal do curso, o n.º de anos e semestres letivos e os requisitos para que o
curso fosse conducente ao grau de licenciado no ensino politécnico, tendo-se estabelecido um total de 180ECTS
distribuídos por 6 semestres. Houve o cuidado de garantir um número de ECTS nas áreas fundamentais dos
Audiovisuais. Nesta lógica, fez-se coincidir o trabalho dos estudantes em ECTS do curso com outros cursos
congéneres, nacionais e internacionais. Considerando que a Escola Superior de Design tem em funcionamento outros
cursos de licenciatura e mestrado onde são lecionadas UC dos audiovisuais, do design e do desenho, optou-se por
orientações metodológicas similares às dos planos de estudo em funcionamento.

4.6.1. Justification of the total number of ECTS credits and of the duration of the study programme, based on articles 8 or
9 (1st cycle), 18 (2nd cycle), 19 (integrated master) and 31 (3rd cycle) of DL no. 74/2006, republished by DL no. 65/2018:

The distribution of ECTS for the study cycle, the UCs and scientific areas were defined in accordance with the
legislation. It was considered the UCs as a measure of labor in all its forms (teaching sessions of collective nature,
tutorial, internships, projects, etc.). It was taken into account the normal duration of the course, the point of years and
semesters, the course was leading to bachelor's degree in polytechnics, having established a total of 180ECTS
distributed for 6 semesters. The School of Design assured a number of ECTS in the fundamental areas of audiovisual.
This logic became match the work of students in the ECTS course with other similar courses, national and
international. Considering that the School of Design has in operation other undergraduate and masters courses where
they are taught CU of the Audiovisual, Design and Drawing area, methodological orientations similar to those of the
study plans in operation were chosen.

4.6.2. Forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das
unidades curriculares:

A forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das
unidades curriculares do ciclo de estudos englobou, como se estabelece nos regulamentos da Escola Superior de
Design, reuniões efetuadas por todos os órgãos e que principiaram em reuniões de área Disciplinar, seguidas de
reuniões de Departamento e posterior aprovação pela Direção da Escola que as submete a Conselho Pedagógico e a
Conselho Técnico Científico.

4.6.2. Process used to consult the teaching staff about the methodology for calculating the number of ECTS credits of the
curricular units:

The way in which Academic Staff were consulted on the methodology of calculating the number of ECTS credits of
courses of the study cycle comprised, as indeed is established in the regulations of the School of Design, meetings by
all organs and beginning in the Disciplinary Group, followed by the Department and subsequent approval by the
Director of the School who submitted the proposal to the Pedagogical Council and the Scientific Council.

4.7. Observações

4.7. Observações:
 Não aplicável

4.7. Observations:
 Not applicable

5. Corpo Docente
5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.

5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.
 Pedro Mota Teixeira, doutorado em Ciências da Comunicação, especialidade de Comunicação Audiovisual pela

Universidade do Minho.
 Docente em tempo integral de carreira 100%.

5.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

5.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria /
Category

Grau /
Degree

Vínculo/ Link Especialista
/ Specialist

Área científica / Scientific
Area

Regime de
tempo /

Informação/
Information



05/08/22, 11:15 NCE/21/2100065 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1aacc454-0a69-0f2f-be70-6131e7aab9af&formId=1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131ed… 77/88

Employment
regime

Pedro Mota
Teixeira

Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor
Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-
65/2018)

Sim Audiovisuais 100 Ficha
submetida

António Manuel
Rodrigues
Ferreira

Professor
Adjunto ou
equivalente

Mestre Outro Sim Audiovisuais (Ilustração e
Animação) 70 Ficha

submetida

Ana Catarina
Vieira
Rodrigues da
Silva

Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor
Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-
65/2018)

Comunicação e Informação 100 Ficha
submetida

Cristiana
Rodrigues
Serejo

Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor
Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-
65/2018)

Não Design de Comunicação 100 Ficha
submetida

Dária Joana
Teixeira
Salgado

Assistente
convidado ou
equivalente

Doutor Outro Não
Arte Contemporânea com
investigação nas áreas da
fotografia, audiovisual e
estudos do cinema

50 Ficha
submetida

Jorge Manuel
Lopes Brandão
Pereira

Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor
Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-
65/2018)

Não Media Digitais – indústrias,
públicos e mercados 100 Ficha

submetida

Luis Filipe
Monteiro Lima

Assistente
convidado ou
equivalente

Doutor Outro Não Filosofia – Especialidade de
Estética 20 Ficha

submetida

Luis Miguel
Simões
Eustáquio

Assistente
convidado ou
equivalente

Mestre Outro Sim Design de Comunicação 15 Ficha
submetida

Maria da Graça
Fernandes
Pinheiro da
Silva

Assistente
convidado ou
equivalente

Doutor Outro Sim Belas Artes_ Fotografia 55 Ficha
submetida

Manuel António
Carneiro
Gaspar de Melo
Albino

Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor
Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-
65/2018)

Não Ciências da Comunicação 100 Ficha
submetida

Marta
Alexandra da
Cruz Madureira

Professor
Adjunto ou
equivalente

Mestre
Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-
65/2018)

Sim Design da Imagem 100 Ficha
submetida

Paula Cristina
de Almeida
Tavares

Professor
Coordenador
ou
equivalente

Doutor
Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-
65/2018)

Não Belas Artes 100 Ficha
submetida

Paulo
Alexandre
D`Alva Baptista

Assistente
convidado ou
equivalente

Mestre Outro Não Mestrado em Ensino das
Artes Visuais 50 Ficha

submetida

Susana Amélia
Vieira Jorge

Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor
Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-
65/2018)

Não História da Arte Portuguesa 100 Ficha
submetida

Sérgio
Dominique
Ferreira Lopes

Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor
Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-
65/2018)

Gestão (especialidade em
Marketing e Estratégia) 100 Ficha

submetida

Márcia Marina
Rodrigues Brito
Duarte

Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor
Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-
65/2018)

Não
Ciências Empresariais -
Ramo Organização e
Políticas Empresariais

100 Ficha
submetida

Irene Maria
Portela

Professor
Coordenador
ou
equivalente

Doutor
Docente de Carreira (Art. 3º,
alínea k) do DL-74/2006, na
redação fixada pelo DL-
65/2018)

Não Direito Público e Instituições
Europeias 100 Ficha

submetida

      1360  

<sem resposta>

5.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

5.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

5.4.1.1. Número total de docentes.

https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131edd794fd/annexId/86426522-3e56-f980-84c8-6131ed54bd66
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131edd794fd/annexId/263bb80c-2fe1-6d82-9819-614c5f2a2574
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131edd794fd/annexId/c5fadfa9-7e47-7629-04fb-614c5fa22c3c
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131edd794fd/annexId/2936632e-6fda-872d-07fa-614c5f1492ac
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131edd794fd/annexId/67668ebe-699b-d16e-1083-614c5fcff432
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131edd794fd/annexId/254b92ee-be04-0a6b-754b-614c5f2fca3c
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131edd794fd/annexId/ce2b0601-d733-f8ef-bab1-614c5f9ed66f
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131edd794fd/annexId/3b29fcb0-16d2-eb18-5a01-614c65c9b218
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131edd794fd/annexId/b7544ed9-a901-1f15-fcc1-614c65ec9bee
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131edd794fd/annexId/2da826c7-8b85-4420-6d11-614c6692205b
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131edd794fd/annexId/9bfbc938-924c-b960-de1b-614c6681af7f
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131edd794fd/annexId/f0fa60fa-d25f-e014-be95-614c662b77c0
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131edd794fd/annexId/997b8cca-2cfe-ca2c-3841-614c67ad7df9
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131edd794fd/annexId/2ad161ff-32c1-66b3-4ed8-614c67b15678
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131edd794fd/annexId/92b42764-6e1d-b947-590c-614c67f6fe15
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131edd794fd/annexId/1b433c4b-004b-3893-fa6e-614c6757a6a5
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131edd794fd/annexId/369082cd-095e-f53d-8b13-61557ed7482e
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5.4.1.2. Número total de ETI.
13.6

5.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos integrados na carreira docente ou de investigação (art.º 3 DL-
74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018).

5.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos integrados na carreira docente ou de investigação
(art.º 3 DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018).* / "Career teaching staff” – teachers of the study programme
integrated in the teaching or research career.*

Vínculo com a IES / Link with HEI % em relação ao total de ETI / % of the total of
FTE

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-
65/2018) 80.882352941176 100

Outro 19.117647058824 70

5.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor

5.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor* /
"Academically qualified teaching staff” – staff holding a PhD*

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding a PhD (FTE): 11.25 82.720588235294

5.4.4. Corpo docente especializado

5.4.4. Corpo docente especializado / Specialised teaching staff.

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI
/
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Doutorados especializados na(s) área(s) fundamental(is) do CE (% total ETI) / PhDs specialised in the fundamental
area(s) of the study programme (% total FTE) 8.1 59.558823529412

Não doutorados, especializados nas áreas fundamentais do CE (% total ETI) / Staff specialised in the fundamental
areas of the study programme not holding PhDs in these areas (% total FTE) 0 0

Não doutorados na(s) área(s) fundamental(is) do CE, com Título de Especialista (DL 206/2009) nesta(s) área(s)(%
total ETI) / Specialists not holding a PhD, but with a Specialist Title (DL 206/2009) in the fundamental area(s) of the
study programme (% total FTE)

1.85 13.602941176471

% de docentes com título de especialista ou doutores especializados, na(s) área(s) fundamental(is) do ciclo de
estudos (% total ETI) 73.161764705882

5.4.5. Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados
(art.º 29.º DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018)

5.4.5. Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados
(art.º 29.º DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018) / Teaching Staff integrated in Research Units of the Institution,
its subsidiaries or integrated centers (article 29, DL no. 74/2006, as written in the DL no. 65/2018)

Descrição ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados /
Teaching Staff integrated in Research Units of the Institution, its subsidiaries or integrated centers 7.9 58.088235294118

5.4.6. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente.

5.4.6. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente. / Stability and development dynamics of the teaching
staff

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics ETI / Percentagem* /
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FTE Percentage*
Docentes do ciclo de estudos de carreira com uma ligação à instituição por um período superior a três anos /
Career teaching staff of the study programme with a link to the institution for over 3 years 11 80.882352941176 13.6

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number
of teaching staff registered in PhD programmes for over one year 0.85 6.25 13.6

Pergunta 5.5. e 5.6.

5.5. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente
atualização e desenvolvimento profissional.

 O Pessoal docente é avaliado pelo Regulamento consagrado no Despacho n.º 11965/2010, publicado em Diário da
República, 2.ª série - N.º 142 - 23 de Julho de 2010, revisto e republicado conforme Declaração de Retificação Nº
1312/2014 publicado no Diário da República, 2.ª série, N.º 246 de 22 de dezembro. A avaliação é regular e realiza-se
obrigatoriamente de 3 em 3 anos. Tem por base as funções gerais dos docentes e incide sobre as dimensões: (a)
pedagógica: 35%, (b) técnico–Científica:40% e (c) organizacional:25%, salvo nos casos em que a lei impõe a avaliação
curricular. Na avaliação do desempenho do pessoal docente, também se releva o depoimento periódico dos
estudantes sobre o ensino desenvolvido pelos seus professores. A aplicação do Questionário de Avaliação
Pedagógica tem como objetivo principal conhecer as perceções dos estudantes relativamente ao funcionamento das
unidades curriculares, o desempenho dos docentes e o envolvimento dos estudantes no processo de aprendizagem.

5.5. Procedures for the assessment of the teaching staff performance and measures for their permanent updating and
professional development.

 The teaching staff is evaluated by the renowned Regulation Order No. 11965/2010, published in "Diário da República",
2nd Series - No. 142 - July 23, 2010, revised and republished as the Declaration of Rectification No. 1312/2014
published in "Diário da República", 2nd series, No. 246 of 22. The evaluation is regular and is mandatory every 3 years.
It is based on the general functions of teachers and focuses on the dimensions: (a) Pedagogical: 35%, (b) Technical-
Scientific: 40% and (c) Organizational: 25%, except in cases where the law imposes the law imposes a curriculum
evaluation. In accessing the performance of academic staff, also relates to the periodic deposition of students on
teaching developed by their teachers. The application of Pedagogical assessment questionnaire has as its primary
goal the perceptions of students in relation to the functioning of the curriculum units, performance of faculty and
student involvement in the learning process.

5.6. Observações:
 Julgamos importante salientar que pretende-se, caso o presente curso seja aprovado, aumentar as percentagens de

contratação dos docentes Luis Filipe Monteiro Lima (PHD), Luis Miguel Simões Eustáquio (ESPECIALISTA), Daria
Joana Teixeira Salgado (PHD), António Manuel Rodrigues Ferreira (ESPECIALISTA) e Paulo Alexandre D' Alva Baptista
(que está a preparar a sua prova de reconhecimento de especialista).

 

5.6. Observations:
 We believe it is important to point out that, if this course is approved, it is intended to increase the hiring percentages

of teachers Luis Filipe Monteiro Lima (PHD), Luis Miguel Simões Eustáquio (SPECIALIST), Daria Joana Teixeira
Salgado (PHD), António Manuel Rodrigues Ferreira (SPECIALIST) and Paulo Alexandre D'Alva Baptista (who is
preparing his specialist recognition exam).

6. Pessoal Não Docente
6.1. Número e regime de tempo do pessoal não-docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

A ESD dispõe de serviços administrativos e laboratoriais-oficinais que prestam apoio técnico e administrativo ao seu
funcionamento, colaborando com a Direção da Escola na concretização da sua atividade. Estão afetos aos Serviços
Administrativos de Escola 3 funcionários em regime de tempo integral. 
Nos Serviços laboratoriais-oficinais estão afetos 2 técnicos com formação nas áreas pedagógicas e científicas da
Escola, nomeadamente dos audiovisuais e do design industrial; dando apoio às atividades letivas, de extensão
pedagógica e de investigação. 
Para além dos Serviços acima mencionados a Escola dispõe de uma Técnica Superior afeta ao ID+, o Centro de
Investigação do polo IPCA, com funções consultivas, de estudo, planeamento, programação e aplicação de métodos e
processos de natureza técnica. 
Ainda a referir o apoio prestado pelos funcionários dos restantes serviços IPCA, transversais ao seu funcionamento,
onde trabalham mais 44 funcionários em dedicação exclusiva.

 

6.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
The ESD has administrative and workshop/laboratorial services that provide the necessary support at technical and
administrative levels, collaborating with the School's Direction in the implementation of its activities. Are affections to
Administrative School Services 3 employees on a full time basis. 

 The Workshop/Laboratorial Services, has 2 hired technicians with training in the specific educational and scientific
areas of the School, namely audiovisual and industrial design; supporting learning activities and other pedagogical
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extension, research and development activities. 
Besides these mentioned Services, the School has an Administrative dedicated to the research group ID+, IPCA’s unit,
with consultancy, prospection, planning, and programming tasks, and application of methods and processes of
technical nature. 
It is also worth mentioning the support provided by the employees of the remaining IPCA services, where 44 other
employees work with exclusive dedication.

6.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Os funcionários diretamente afetos aos serviços administrativos da ESD possuem formação superior (licenciatura). De
sublinhar ainda que ambos os técnicos afetos aos Laboratórios são mestrandos na sua área de intervenção. 
Relativamente aos restantes serviços, 37 funcionários possuem formação superior (incluindo mestres) e os restantes
o ensino secundário.
O IPCA promove e apoia a formação contínua dos seus funcionários, criando condições para que possam progredir
nos seus estudos e obter níveis mais elevados de qualificação.

6.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The non-academic staff directly allocated to the School of Design administrative services have higher education
degrees. It should also be remarked that both technicians working in the Workshop/Laboratorial Services are MA
students in their areas of action. 
Regarding the remaining services, 37 employees have higher education qualifications (including master’s degree) and
the rest have secondary education.
IPCA promotes and supports the ongoing training of its staff, creating conditions for their progress and development
of their studies, and that way achieving higher levels of qualification.

6.3. Procedimento de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e
desenvolvimento profissional. 

A avaliação do desempenho do pessoal não docente é efetuada nos termos do disposto Lei n.º 66-B/2007 de 28 de
dezembro, que institui o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública. 
No início de cada ciclo de avaliação, são fixados os objetivos para cada funcionário, sempre por acordo entre o
avaliador e o avaliado. 
A avaliação do desempenho integra o momento da autoavaliação efetuada por cada funcionário e a avaliação do grau
de cumprimentos dos objetivos previamente definidos, bem como as competências demonstradas, por parte do
avaliador responsável. O resultado da avaliação é comunicado no decurso de uma entrevista, momento em que se
contratualizam os objetivos do ciclo de avaliação seguinte.
O IPCA promove e apoia a formação contínua dos seus funcionários, criando condições para que possam progredir
nos seus estudos e obter níveis mais elevados de qualificação.

6.3. Assessment procedures of the non-academic staff and measures for its permanent updating and personal
development 

Performance evaluation of non-teaching staff is made pursuant to Law no. 66-B/2007 of December 28, establishing the
integrated management and performance evaluation in Public Administration. 
At the beginning of each calendar year, the goals are set for each employee, always by agreement between the
assessor and the evaluated one. 
The performance evaluation integrates the moment of the self-assessment carried out by each employee and the
evaluation of the compliance of previously defined objectives, as well as the demonstrated competencies, by the
responsible evaluator.The evaluation result is reported during an interview, in which the objectives of the next
evaluation cycle are contractualized.
IPCA promotes and supports the ongoing training of its employees, creating conditions for them to progress in their
studies and achieve higher levels of qualification.

7. Instalações e equipamentos
7.1. Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas de
computadores, etc.):

A Câmara Municipal de Barcelos cedeu ao IPCA um edifício histórico no centro da cidade onde funcionará a ESD e a
nova licenciatura em Design Audiovisual com salas de aulas renovadas e espaços para ateliers e oficinas. Foi ainda
submetido uma candidatura aos fundos europeus do edifício de investigação, Barcelos Research Center and
Innovation, que inclui salas de multimédia, estúdio de audiovisual e salas de investigação na área do design e
audiovisual. Ainda importa referir que se encontra em pleno funcionamento a nova biblioteca do IPCA – Biblioteca
Mariano Gago. Inaugurada em 2018, um espaço fundamental para o apoio ao estudo e para a pesquisa e investigação
da comunidade académica. Ainda sobre instalações, importa registar a inauguração do novo Bar do Campus, em dez.
de 2020. As instalações da ESD, como os Laboratórios afetos ao Design estão disponíveis para utilização do curso de
Design Audiovisual, nomeadamente ao nível de impressão 3D, corte laser e outros equipamentos oficinais.

7.1. Facilities used by the study programme (lecturing spaces, libraries, laboratories, computer rooms, ...):
The City Council of Barcelos granted to IPCA a historic building in the city center where the ESD and the new degree in
Audiovisual Design will operate, with renovated classrooms and spaces for ateliers and workshops. An application
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was also submitted to the European funds of the research building, Barcelos Research Center and Innovation, which
includes multimedia rooms, audiovisual studio and research rooms in the area of   design and audiovisual. It should
also be noted that the new IPCA library – Mariano Gago Library is fully operational. Inaugurated in 2018, it is a
fundamental space to support the study and research and investigation of the academic community. Still on
installations, it is important to note the inauguration of the new Campus Bar, in December. 2020. ESD's facilities, such
as the Design Laboratories, are available for use in the Audiovisual Design course, namely in terms of 3D printing,
laser cutting and other workshop equipment.

7.2. Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e
científicos, materiais e TIC):

As instalações da Escola Superior de Design contemplam os seguintes espaços:
Gabinete da direção; Espaço de apoio administrativo; Receção e espaços de utilização pedagógica: 13 salas de aula,
salas de apoio ao estudo e uma sala de reuniões.
Espaços de apoio a atividade cientifico pedagógica ID+ e 8 gabinetes de docentes;
Todas as salas estão equipadas com quadros interativos e vídeo-projetor.
Para além disso, a ESD possui um laboratório de audiovisuais equipado com equipamento profissional de vídeo e
fotografia, sala de pós-produção vídeo (computadores de alta capacidade e performance), um estúdio profissional,
uma régie de edição e uma sala de gravação som e áudio. Esse espaço dedicado serve aos alunos de licenciatura,
mestrados e investigadores. Possui ainda um laboratório de impressão 3D. Estes dois laboratórios possuem dois
técnicos anexos aos mesmos.

7.2. Main equipment or materials used by the study programme (didactic and scientific equipment, materials, and ICTs):
The facilities of the Superior School of Design include the following spaces:
Director's Office; Administrative support space; Reception and spaces for pedagogical use: 13 classrooms, study
support rooms and a meeting room.
Support spaces for ID+ scientific pedagogical activity and 8 faculty offices;
All rooms are equipped with interactive whiteboards and video projector.
In addition, ESD has an audiovisual laboratory equipped with professional video and photography equipment, a video
post-production room (high-capacity and performance computers), a professional studio, an editing control and a
sound and recording room. audio. This dedicated space serves undergraduate, masters and researchers. It also has a
3D printing laboratory. These two laboratories have two technicians attached to them.

8. Atividades de investigação e desenvolvimento e/ou de formação avançada e
desenvolvimento profissional de alto nível.
Pergunta 8.1. a 8.4.

8.1. Unidade(s) de investigação, no ramo de conhecimento ou especialidade do ciclo de estudos, em que os docentes
desenvolvem a sua atividade científica.

 https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/research-centers/formId/1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131edd794fd
 8.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos, em revistas de circulação

internacional com revisão por pares, livros ou capítulos de livro, relevantes para o ciclo de estudos, nos últimos 5 anos.
 https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131edd794fd

 8.3. Mapa-resumo de atividades de desenvolvimento de natureza profissional de alto nível (atividades de desenvolvimento
tecnológico, prestação de serviços ou formação avançada) ou estudos artísticos, relevantes para o ciclo de estudos:

 https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131edd794fd
 8.4. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas,

tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos. 
No ano 2017 a maioria dos professores de carreira da ESD integraram o Instituto de Investigação em Design Media e
Cultura (ID+) (https://idmais.org/), consórcio entre a UA, a UP e o IPCA, que tem como missão a investigação
multidisciplinar visando inscrever e legitimar a investigação em design e demais práticas e sectores criativos e
culturais, que se desenvolvem em Portugal e em redes internacionais de cooperação, junto do universo científico
nacional e internacional. O ID+ foi avaliado pela FCT com Muito Bom. E se, anteriormente, os investigadores ESD já
vinham realizando o seu percurso, envolvidos em diferentes projetos financiados, a pertença ao ID+ foi
impulsionadora de um conjunto de ações e atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de
serviços à comunidade e formação avançada nas áreas fundamentais do design e dos Audiovisuais.

 A título de exemplo, o curso de Design Gráfico tem participado (workshops, conferências, entrevistas e masterclasses)
em vários projetos - financiados e outros - da ESD e do centro de investigação ID+, que já envolver a área dos
audiovisuais, com impacto regional, nacional e internacional, nomeadamente ao nível da capacitação das empresas
através do design e Audiovisuais, exemplos:

 - DEI - Fórum de Design, Empresas e Inovação da Região do Cávado, 27000€
 - FUSION - Creative Europe (IPCA parceiro), 50000€

 - Digital Treasures - Creative Europe da DGLAB, 23000€;
 - Projeto Design Cidadania, em parceria com o CIED Minho;

 - Anti-Amnésia, em atividades de investigação em contextos de ensino do design;
 - Projeto Design Cidadania, em parceria com o projeto BIONEIVA, da ONGA Associação Rio Neiva;

 - Workshop Processing, em parceria com o projeto Wisdom Transfer, atividades de investigação em contextos de
ensino do design;

 

https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/research-centers/formId/1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131edd794fd
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131edd794fd
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131edd794fd


05/08/22, 11:15 NCE/21/2100065 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1aacc454-0a69-0f2f-be70-6131e7aab9af&formId=1f2f5588-0a9f-515d-fde8-6131ed… 82/88

- “O design como agente para o desenvolvimento territorial e a territorialização” Special Session (Chairs Jorge Pereira
e Paula Tavares), 26.º Congresso da APDR.

8.4. List of main projects and/or national and international partnerships underpinning the scientific, technologic, cultural
and artistic activities developed in the area of the study programme. 

In 2017, most of ESD's career professors joined the Research Institute in Design Media and Culture (ID+)
(https://idmais.org/), a consortium between the UA, UP and IPCA, whose mission is multidisciplinary research aimed at
registering and legitimizing research in design and other practices and creative and cultural sectors, which are
developed in Portugal and in international cooperation networks, in the national and international scientific universe.
ID+ was evaluated by the FCT as Very Good. And if, previously, ESD researchers had already been on their way,
involved in different funded projects, belonging to ID+ was the driving force behind a set of technological and artistic
development actions and activities, provision of services to the community and advanced training in the fundamental
areas of design and Audiovisuals.
As an example, the Graphic Design course has participated (workshops, conferences, interviews and masterclasses) in
several projects - funded and others - of the ESD and the ID+ research center,focus also in the field of audiovisual, with
regional, national and international impact, namely in terms of capacity building of companies through the design and
audiovisuals, examples:
- DEI - Cávado Region Design, Business and Innovation Forum, €27000
- FUSION - Creative Europe (IPCA partner), €50,000
- Digital Treasures - Creative Europe from DGLAB, €23000;
- Design Citizenship Project, in partnership with CIED Minho;
- Anti-Amnesia, in research activities in design teaching contexts;
- Design Citizenship Project, in partnership with the BIONEIVA project, by ONGA Associação Rio Neiva;
- Workshop Processing, in partnership with the Wisdom Transfer project, research activities in design teaching
contexts;
- “Design as an agent for territorial development and territorialization” Special Session (Chairs Jorge Pereira and Paula
Tavares), 26th APDR Congress.

9. Enquadramento na rede de formação nacional da área (ensino superior
público)
9.1. Avaliação da empregabilidade dos graduados por ciclo de estudos similares com base em dados oficiais:

Os dados apresentados são a data de 31/12/2019 e relativos a licenciatura em design gráfico do IPCA, pré-Covid. A
fonte dos dados apresentados é da DGES/DGEEC. O nível de desemprego do par instituição/ciclo de estudos e que
resulta do cálculo da seguinte expressão, até às décimas, sem arredondamento: (ICEp/Dp) x 100, é de 6,5%. Este valor
resulta da soma dos valores de ICEp (referentes aos seus ciclos de estudos de formação inicial com registo válido no
dia 31-12-2019) é de 16,5% e do número de diplomados, nos anos letivos de 2013-2014 a 2016-2018, de 252. Este valor
(6,5%) fica ligeiramente acima do nível de desemprego dos diplomados da instituição (6,4%). O curso regista um nível
de desemprego de 6,5. Apesar de não podermos concluir tratar-se de um nível satisfatório, podemos, no entanto,
registar que este nível de desemprego tem um desempenho melhor que e media do IPCA que atinge os 9,4 e que,
considerando a atual conjuntura, está dentro dos parâmetros normais.

9.1. Evaluation of the employability of graduates by similar study programmes, based on official data:
The data presented are dated 12/31/2019 and related to a degree in graphic design from the IPCA. The source of the
data presented is from DGES/DGEEC. The level of unemployment of the pair institution/study cycle, which results from
the calculation of the following expression, up to the tenths, without rounding: (ICEp/Dp) x 100, is 6.5%. This value
results from the sum of the ICEp values   (referring to their initial training study cycles with registration valid on 12-31-
2019) is 16.5% and the number of graduates, in the academic years 2013-2014 to 2016-2018, from 252. This value (6.5%)
is slightly above the unemployment level of the institution's graduates (6.4%). The course registers an unemployment
level of 6.5. Although we cannot conclude that it is a satisfactory level, we can, however, register that this level of
unemployment has a better performance than the average of the IPCA, which reaches 9.4 and which, considering the
current situation, is within the normal parameters.

9.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
O concurso nacional de acesso (CNA) ao ensino superior de 2021 foi muito positivo para o IPCA: das 709 vagas
oferecidas, o IPCA ocupou 631 vagas logo na 1ª fase do CNA, representando uma taxa de colocação perto dos 90%. A
elevada procura pelos cursos do IPCA é também marcada pelo indicador do número de candidatos, tendo recebido
mais de 3500 candidaturas para as 709 vagas disponíveis (índice de satisfação da procura de 87%). A escolha como 1ª
opção apresenta uma variação positiva, tendo 617 alunos escolhido IPCA como 1ªopção. Por sua vez, os cursos da
ESD apresentaram na 1ª fase do concurso uma taxa de ocupação acima dos 100%, com 106 estudantes colocados
para 105 vagas, sendo o curso de Design Gráfico o que tem tido nos últimos anos a nota mais alta de entrada pelo
CNA, a nível de escola e instituição. Nos últimos anos, o IPCA tem ganho notoriedade fruto de uma aposta credível na
investigação aplicada, no empreendedorismo e na transferência do conhecimento científico e tecnológico.

9.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
The national competition for access (CNA) to higher education in 2021 was very positive for the IPCA: of the 709 places
offered, the IPCA occupied 631 places in the 1st phase of the CNA, representing a placement rate close to 90%. The
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high demand for IPCA courses is also marked by the indicator of the number of candidates, having received more than
3500 applications for the 709 places available (index of satisfaction of demand of 87%). The choice as 1st option
presents a positive variation, with 617 students choosing IPCA as 1st option. In turn, the ESD courses presented in the
1st phase of the competition an occupancy rate above 100%, with 106 students placed for 105 places, with the Graphic
Design course having had the highest entry grade in recent years. by the CNA, at school and institution level. In recent
years, the IPCA has gained notoriety as a result of a credible commitment to applied research, entrepreneurship and
the transfer of scientific and technological knowledge.

9.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares: 
Não aplicável.

9.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes: 
not applicable.

10. Comparação com ciclos de estudos de referência no espaço europeu
10.1. Exemplos de ciclos de estudos existentes em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino Superior com
duração e estrutura semelhantes à proposta: 

Existem uma série de escolas do ensino superior que foram alvo de um estudo concertado, analisadas e tomadas em
conta, sendo as principais:
Licenciatura em Audiovisual Design
Willem de Kooning Academy
Roterdão, Países Baixos

Licenciatura em Motion Graphics
Ravensbourne University London
Londres, Inglaterra

Licenciatura em Design, Menção Audiovisual
ESDI Escuela Superior de Diseño 
Barcelona, Espanha

Licenciatura em Comunicação Audiovisual
Universidad CEU - Cardenal Herrera
Valência, Espanha

Licenciatura em Comunicação Audiovisual
Universidade da Corunha
Corunha, Espanha

Licenciatura em Comunicação Audiovisual
Universidade de Santiago de Compostela
Santiago de Compostela, Espanha

BA Design, Cast / Audiovisual Media
Zurich University of the Arts
Zurique, Suíça

10.1. Examples of study programmes with similar duration and structure offered by reference institutions in the European
Higher Education Area:

There are a number of higher education schools that have been the subject of a concerted study, analyzed and taken
into account, the main ones being:

Degree in Audiovisual Design
Willem de Kooning Academy
Rotterdam, Netherlands

Degree in Motion Graphics
Ravensbourne University London
London, England

Degree in Design, Audiovisual Mention
ESDI Escuela Superior de Design
Barcelona, Spain

Degree in Audiovisual Communication
Universidad CEU - Cardenal Herrera
Valencia, Spain
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Degree in Audiovisual Communication
University of A Coruña
A Coruña, Spain

Degree in Audiovisual Communication
University of Santiago de Compostela
Santiago de Compostela, Spain

BA Design, Cast / Audiovisual Media
Zurich University of the Arts
Zurich, Switzerland

10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos existentes em instituições de referência
do Espaço Europeu de Ensino Superior:

As licenciaturas supra-citadas oferecem uma formação atual, moderna e que visa estimular o estudante a trabalhar
nos medias audiovisuais, no desenvolvimento de filmes e vídeos, produção fotográfica, motion graphics, design
interativo, produtos e marketing para redes sociais e animação. Estas formações têm um objetivo comum, aplicar o
campo do design e/ou da comunicação no desenvolvimento de projetos audiovisuais, sejam eles documentário,
ensaio, ficção, animação ou marketing, contada através de imagens e sons. O ensino visa uma aprendizagem ao nível
do design e da comunicação audiovisual onde o aluno explora uma variedade de formas, técnicas, estilos e aplicações
do universo dos medias audiovisuais. Uma componente curricular importante é do ensino através da prática e com
vista às necessidades do mercado atual, criativo e tecnológico contemporâneo.

10.2. Comparison with the intended learning outcomes of similar study programmes offered by reference institutions in
the European Higher Education Area:

The above mentioned degrees offer a current, modern training that aims to encourage students to work in audiovisual
media, film and video development, photographic production, motion graphics, interactive design, products and
marketing for social networks and animation. These trainings have a common objective, to apply the field of design
and/or communication in the development of audiovisual projects, whether documentary, essay, fiction, animation or
marketing, told through images and sounds. Teaching aims at learning at the level of design and audiovisual
communication where the student explores a variety of forms, techniques, styles and applications in the universe of
audiovisual media. An important curricular component is teaching through practice and with a view to the needs of
today's creative and contemporary technological market.

11. Estágios e/ou Formação em Serviço
11.1. e 11.2 Estágios e/ou Formação em Serviço

Mapa VII - Protocolos de Cooperação

Mapa VII - Protocolos de Cooperação

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 <sem resposta>

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 <sem resposta>

11.2. Plano de distribuição dos estudantes

11.2. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio e/ou formação em serviço demonstrando a adequação
dos recursos disponíveis.(PDF, máx. 100kB).

 <sem resposta>

11.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios
e/ou formação em serviço.

11.3. Recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios e/ou formação
em serviço:

O ciclo de estudos não contempla a realização de estágio curricular. No entanto, no último ano do curso, e sobretudo
na Unidade Curricular de Anteprojeto, é promovida uma base de integração de várias disciplinas na realização de
projetos numa óptica de PBL (Project Based Learning), acrescida da ligação dos alunos com empresas.
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11.3. Institution’s own resources to effectively follow its students during the in-service training periods:
The course does not include traineeship. 
However, in the final year and especially in the Curricular Unit of Ante Project, the integration of various disciplines is
clearly promoted from a PBL (Project Based Learning) perspective, plus the connection of students with companies.

11.4. Orientadores cooperantes

11.4.1. Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx.
100kB).

11.4.1 Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx.
100kB).

 <sem resposta>

11.4.2. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com estágio
obrigatório por lei)

11.4.2. Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com
estágio obrigatório por Lei) / External supervisors responsible for following the students' activities (mandatory for study
programmes with in-service training mandatory by law)

Nome /
Name

Instituição ou estabelecimento a
que pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional (1)/
Professional qualifications (1)

Nº de anos de serviço / Nº
of working years

<sem resposta>

12. Análise SWOT do ciclo de estudos
12.1. Pontos fortes:

 - Estrutura curricular coerente com os objetivos do curso.
 - Formação inovadora e original

 - Comunicação permanente entre diretor do curso e docentes do curso, no sentido de articular programas,
metodologias de ensino e de avaliação, e necessidades de revisão curricular.

 - Corpo docente com elevado nível de formação académica, composto maioritariamente por docentes doutorados e
especialistas.

 - Corpo docente com uma sólida experiência de docência.
 - Ênfase na componente prática e destaque para exercícios de atelier e laboratoriais, indo ao encontro do ensino

superior politécnico;
 - Forte preocupação no desenvolvimento de práticas multidisciplinares entre as UCs do ciclo de estudos;

 - Elevada proximidade entre estudantes, docentes, diretor de curso, provedor do estudante, e demais órgãos
institucionais.

 - Avaliação pedagógica do docente realizada no final do funcionamento de cada UC. Estes resultados são utilizados
para a definição de medidas corretivas com vista à melhoria contínua.

 - Alunos ouvidos nas suas sugestões e representados nos órgãos competentes.
 - A disponibilização on-line das fichas curriculares, estruturadas de forma a demonstrarem a adequação entre os

objetivos da UC, os conteúdos programáticos e as metodologias de ensino e de avaliação adotadas facilitam o
contacto dos estudantes com cada par docente/UC.

 - Melhoria significativa das condições de trabalho, salas de aula e equipamentos, com a realização de várias aulas no
Laboratório de Audiovisuais que sofreu muito recentemente uma renovação de equipamentos;

 - Parcerias com várias empresas e instituições, promovendo-se os "Projetos de Experiência Empresarial" e os
programas de mobilidade Erasmus.

 - Localização geográfica próxima de grandes centros urbanos, por um lado, e, por outro, inserida no "Quadrilátero
Cultural" (Barcelos, Braga, Famalicão e Guimarães), dinamizando o contacto com empresas e com outras iniciativas
culturais/profissionais.

 - Grande parte dos docentes do ciclo de estudos desenvolve a sua atividade científica em Centros de Investigação de
reconhecido mérito.

 - Os docentes do ciclo de estudos são proativos, organizando e participando em várias conferências, workshops e
seminários a nível nacional e internacional, e desenvolvendo material pedagógico de apoio ao ensino.

 - Licenciatura que visa a integração do design nas áreas STEAM emergentes.
 - Existência de um laboratório de Audiovisuais dedicado a área específica do curso.

 - Participação da Escola Superior de Design nos conselhos consultivos das Cidades Criativas da UNESCO de Braga
(Media Arts) e Barcelos (Folk Arts)
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- Participação em redes internacionais, em particular a rede RUN-EU, contribuirá decisivamente para a promoção da
mobilidade de estudantes e docentes

12.1. Strengths:
- Curriculum structure consistent with the course objectives.
- - Innovative and original graduation
- Permanent communication between the course director and course teachers, in order to articulate programs,
teaching and assessment methodologies, and curriculum review needs.
- Faculty with a high level of academic training, composed mainly of PhD professors and specialists.
- Faculty with a solid teaching experience.
- Emphasis on the practical component and emphasis on studio and laboratory exercises, in line with polytechnic
higher education;
- Strong concern in the development of multidisciplinary practices between the CUs of the study cycle;
- High proximity between students, faculty, course director, student provider, and other institutional bodies.
- Pedagogical assessment of the teacher carried out at the end of the functioning of each UC. These results are used to
define corrective measures with a view to continuous improvement.
- Students heard in their suggestions and represented in Organs competent bodies.
- The online availability of curricular files, structured in order to demonstrate the adequacy between the objectives of
the CU, the syllabus and the teaching and assessment methodologies adopted, facilitate the contact of students with
each teacher/CU pair.
- Significant improvement in working conditions, classrooms and equipment, with several classes held at the
Audiovisual Laboratory, which recently underwent equipment renovation;
- Partnerships with various companies and institutions, promoting "Business Experience Projects" and Erasmus
mobility programs.
- Geographical location close to large urban centers, on the one hand, and, on the other, included in the "Cultural
Quadrangle" (Barcelos, Braga, Famalicão and Guimarães), stimulating contact with companies and other
cultural/professional initiatives.
- Most of the study cycle teachers develop their scientific activity in research centers of recognized merit.
- The teaching staff is proactive, organizing and participating in various conferences, workshops and seminars at
national and international level, and developing pedagogical material to support teaching.
- Degree aimed at the integration of design in emerging STEAM areas.
- Existence of an Audiovisuals laboratory dedicated to the specific area of the course.
- Participation of IPCA School of Design in the advisory councils of the UNESCO Creative Cities of Braga (Media Arts)
and Barcelos (Folk Arts)
- Participation in international networks, in particular the RUN-EU network, will decisively contribute to the promotion
of student and faculty mobility

12.2. Pontos fracos:
- Dificuldades acrescidas na gestão de espaço no contexto das necessidades de segurança e distanciamento social,
da pandemia Covid-19, pelo facto de estarmos em instalações provisórias, aguardando a transição para a nova Escola
Superior de Design, no centro da cidade de Barcelos.

12.2. Weaknesses:
- Added difficulties in space management in the context of security needs and social distance, of the Covid-19
pandemic, due to the fact that we are in temporary premises, awaiting the transition to the new Superior School of
Design, in the center of the city of Barcelos.

12.3. Oportunidades:
- Alargamento das instituições de ensino superior e empresas que colaboram com o curso, nomeadamente
empresas/indústrias do ramo, com recursos humanos com experiência na área, que poderão colaborar, a vários níveis,
com o ciclo de estudos.
- Oportunidades ao nível da mobilidade internacional Erasmus.
- A participação do IPCA na Regional University Network abre oportunidades de colaboração com IES internacionais
em todas as áreas, particularmente em termos de mobilidade para estudantes e docentes de design -
internacionalização.
- Oportunidade de colaboração com outros cursos de IPCA, ao nível de projetos e eventos, nomeadamente com os
cursos na área das tecnologias e do design;
- Licenciados profissionais com formação de qualidade) com capacidade de responder às necessidades das empresas
da região.
- Licenciados estimulados para a proatividade, empreendedorismo e trabalho de equipa.
- Licenciados com formação abrangente no campo dos novos media, design e audiovisuais;
- Licenciados com capacidade para se adaptarem aos novos desafios tecnológicos na área do Audiovisual digital,
Comunicação e Multimédia.
- Alargar a ligação do Curso com as empresas através de protocolos profissionais.
- Através do centro de investigação ID+, alavancar financiamento para o desenvolvimento de projetos, conferências e
outras atividades de âmbito da investigação científica.
- A transição da ESD para o novo edifício, no centro da cidade de Barcelos, será uma boa oportunidade para que a
escola se integre ainda mais na comunidade, tirando partido das suas dinâmicas e encontrando espaço, através dos
alunos, para uma participação ativa, através de projetos que possam ir de encontro às necessidades locais. No
entanto, a ligação com a restante comunidade IPCA, irá manter-se: algumas das aulas, nomeadamente as mais
tecnológicas, manter-se-ão no campus, no Laboratório de Audiovisuais.
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- Diálogo preparatório já desenvolvido com empresas da área dos audiovisuais, design e comunicação digital, assim
como com o Cluster Audiovisual Galego, que revelaram grande interesse nesta licenciatura e nos seus futuros
graduados.
- Preparatory dialogue already developed with companies in the audiovisual, design and digital communication area,
as well as with the Galician Audiovisual Cluster, which showed great interest in this degree and its future graduates. 

12.3. Opportunities:
- Expansion of higher education institutions and companies that collaborate with the course, namely
companies/industries in the field, with human resources with experience in the area, who can collaborate, at various
levels, with the study cycle.
- Opportunities for Erasmus international mobility.
- IPCA's participation in the Regional University Network opens opportunities for collaboration with international HEIs
in all areas, particularly in terms of mobility for design students and faculty - internationalization.
- Opportunity for collaboration with other IPCA courses, in terms of projects and events, namely with courses in the
area of   technologies and design;
- Professional graduates with quality training) capable of responding to the needs of companies in the region.
- Graduates encouraged to be proactive, entrepreneurial and teamwork.
- Graduates with comprehensive training in the field of new media, design and audiovisuals;
- Graduates with the ability to adapt to new technological challenges in the field of Digital Audiovisual, Communication
and Multimedia.
- Extend the course's connection with companies through professional protocols.
- Through the ID+ research center, leverage funding for the development of projects, conferences and other activities
within the scope of scientific research.
- The transition from ESD to the new building, in the center of Barcelos, will be a good opportunity for the school to
integrate even more into the community, taking advantage of its dynamics and finding space, through the students, for
an active participation, through projects that can meet local needs. However, the connection with the rest of the IPCA
community will remain: some of the classes, namely the more technological ones, will remain on campus, at the
Audiovisual Laboratory.

12.4. Constrangimentos:
- Disponibilidade financeira que permita uma contínua melhoria dos recursos existentes.
- As dificuldades financeiras das famílias dificultam o acesso do aluno ao Ensino Superior e à sua permanência até à
conclusão do ciclo de estudos.
- Apesar das bolsas de estudos, tem-se constatado que a origem socioeconómica dos alunos não possibilita, em
alguns casos, suportar os custos associados a aquisição de materiais necessários à realização de projetos ou até à
participação de programas de mobilidade internacional.
- A própria conjuntura de desenvolvimento do país pode ser um fator limitativo dos níveis de internacionalização,
sobretudo no que se refere à mobilidade de alunos, docentes e pessoal não docente.
- Contexto da pandemia Covid-19 veio agravar a maioria dos constrangimentos referidos, acrescentando ainda
constrangimentos psicológicos, tendo-se assinalado em alguns alunos situações de desmotivação, ansiedade, stress
e dificuldade no desenvolvimento dos projetos.

12.4. Threats:
- Financial availability that allows continuous improvement of existing resources.
- The financial difficulties of the families make it difficult for the student to access Higher Education and to stay until
the end of the study cycle.
- Despite the scholarships, it has been found that the socioeconomic background of the students does not, in some
cases, make it possible, in some cases, to support the costs associated with the acquisition of materials needed to
carry out projects or even to participate in international mobility programs.
- The country's own development situation can be a limiting factor for the levels of internationalization, especially with
regard to the mobility of students, teachers and non-teaching staff.
- Context of the Covid-19 pandemic aggravated most of the above-mentioned constraints, adding further psychological
constraints, having highlighted in some students situations of lack of motivation, anxiety, stress and difficulty in
developing projects.

12.5. Conclusões:
O facto da Escola Superior de Design possuir um Laboratório de Audiovisuais completamente equipado disponível
aos estudantes, professores e investigadores, sendo que está em fase de candidatura um segundo espaço (BCRIC -
Barcelos Collaborative Research Innovation Centre) que possui espaços e equipamento nas áreas do design,
multimedia e audiovisuais, assegura o desenvolvimento de projetos, formação através de uma forte componente
prática e PBL (Project Based Learning). Por outro lado, o forte rácio de doutorados e especialistas do corpo docente
validam esta formação que, do nosso ponto de vista, aponta para uma formação arrojada, moderna e entrosada na
tecnologia e assente na área do Design. Tem em conta o plano estratégico da Escola Superior de Design, que promove
a interdisciplinaridade, as competências transversais e as soft skills. Com o novo edifício da ESD, aumentará o espaço
e as condições de trabalho, bem como a interação com a comunidade, empresas e autarquia devido a uma maior
proximidade no centro da cidade.

12.5. Conclusions:
The fact that IPCA School of Design has a fully equipped Audiovisuals laboratory available to students, professors and
researchers, and a new space is in the application phase (BCRIC - Barcelos Collaborative Research Innovation Centre)
which has spaces and equipment in the areas of design, multimedia and audiovisual, ensures the development of
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projects, training through a strong practical component and PBL (Project Based Learning). On the other hand, the
strong ratio of PhDs and faculty specialists validate this training which, from our point of view, points to a bold,
modern and technology-based training based on the area of Design. It takes into account the strategic plan of the
School of Design , which promotes interdisciplinarity, transversal skills and soft skills. With the new School of Design
building, it will increase space and working conditions, as well as interaction with the community, businesses and
local authorities, due to greater proximity to the city centre.


