
ACEF/1415/24032 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.
A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:

 Instituto Politécnico De Portalegre

 
A1.a. Outras instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:

 
 
A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):

 Escola Superior De Tecnologia E Gestão De Portalegre

 
A3. Ciclo de estudos:

 Design de Comunicação

 
A3. Study programme:

 Communication Design

 
A4. Grau:

 Licenciado

 
A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):

 Diário da República, 2ª Série - Nº 156 - 14 de Agosto de 2007 - Despacho n.º18.161-J/2007 26 Junho

 
A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:

 Design de Comunicação

 
A6. Main scientific area of the study programme:

 Communication Design

 
A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março
(CNAEF): 

213

 
A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de
Março (CNAEF), se aplicável: 

211

 
A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16
de Março (CNAEF), se aplicável: 

<sem resposta>

 
A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:

 180

 
A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):

 6 semestres

 
A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):

 6 semesters

 
A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:

 25

 
A11. Condições específicas de ingresso:

 Provas de ingressos do Regime Geral de Acesso:
 03 Desenho

 10 Geometria Descritiva
 



12 História e Cultura das Artes
 No âmbito do concurso especial de acesso para os candidatos maiores de 23 anos, realiza-se uma prova de Desenho,

entrega de currículo e portfolio e realização de entrevista.
 Pré-requisitos: Grupo F.

 Critérios de Preferência Regional (Percentagem de vagas: 50% / Área de Influência: Beja, Castelo Branco, Évora,
Guarda, Portalegre, Santarém, Setúbal, R. A. Açores, R. A. Madeira).

 Outros Acessos Preferenciais (Percentagem de vagas: 10%).
 Outras formas de acesso são definidas pelos concurso especiais de acesso adoptados pelo IPP.

 
A11. Specific entry requirements:

 One of the following admission exams:
 03 Drawing

 10 Descriptive Geometry
 12 Art and Culture History

 Under the special application system for the applicants of +23 years, takes place a drawing test, curriculum and
portfolio appreciation and interviews.

 Prerequisites: Group F.
 Criteria for Regional Preference (vacancies: 50% / Influence areas: Beja, Castelo Branco, Évora, Guarda, Portalegre,

Santarém, Setúbal, Azores, Madeira).
 Other Preferred Access (vacancies: 10%).

 Other forms of access are defined by special application systems adopted by IPP.

 

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Percursos alternativos como ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos
alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):

 Não

 

A12.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do doutoramento (se
aplicável)

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo
de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation of
alternative paths compatible with the structure of the study programme (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):

<sem resposta>

A13. Estrutura curricular

Mapa I - Não aplicável

A13.1. Ciclo de Estudos:
 Design de Comunicação

 
A13.1. Study programme:

 Communication Design

 
A13.2. Grau:

 Licenciado

 
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Não aplicável

 
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 



Not applicable

 

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits that
must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Design de Comunicação / Communication
Design DC 66 3

Expressão / Expression E 21 3
Tecnologia / Technology T 69 3
Complementares / Complementary CO 15 9
(4 Items)  171 18

A14. Plano de estudos

Mapa II - Não aplicável - 1.º Ano / 1.º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Design de Comunicação

 
A14.1. Study programme:

 Communication Design

 
A14.2. Grau:

 Licenciado

 
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Não aplicável

 
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Not applicable

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1.º Ano / 1.º semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 1.st Year /1.st Semester

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Introdução ao Design de Comunicação /
Introduction to Communication Design DC S 160 60 TP; 20 OT 6 -

Desenho I / Drawing I E S 160 60 TP; 20 OT 6 -
Edição Electrónica I / Desktop Publishing I T S 160 60 TP; 20 OT 6 -

Fotografia / Photography T S 160 30 TP; 30 PL; 20
OT 6 -

Tipografia / Typography DC S 80 30 TP; 10 OT 3 -
Pensamento e Cultura Contemporânea /
Contemporary Thought and Culture CO S 80 30 T; 10 OT 3 -

(6 Items)       

Mapa II - Não aplicável - 1.º Ano / 2.º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Design de Comunicação



 
A14.1. Study programme:

 Communication Design

 
A14.2. Grau:

 Licenciado

 
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Não aplicável

 
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Not applicable

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1.º Ano / 2.º Semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 1.st Year / 2.nd Semester

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units
Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS
Observações
/
Observations
(5)

Design de Comunicação I / Communication
Design I DC S 160 60 TP; 20 OT 6 -

Técnicas de Expressão Visual I / Visual
Expression Techniques E S 160 60 TP; 20 OT 6 -

Edição Electrónica II / Desktop Publishing II T S 160 60 TP; 20 OT 6 -
Tecnologia e Linguagem Audiovisual I /
Audiovisual Language and Technology I T S 160 60 TP; 20 OT 6 -

Desenho II / Drawing II E S 80 30 TP; 10 OT 3 -
Técnicas de Comunicação Verbal e Não Verbal /
Verbal and Non Verbal Communication
Techniques

DC S 80 30 T; 10 OT 3 -

(6 Items)       

Mapa II - Não aplicável - 2.º Ano / 3.º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Design de Comunicação

 
A14.1. Study programme:

 Communication Design

 
A14.2. Grau:

 Licenciado

 
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Não aplicável

 
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Not applicable

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 2.º Ano / 3.º Semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 2.nd Year / 3.rd Semester

 



A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Design de Comunicação II /
Communication Design II DC S 240 90 TP; 30 OT 9 -

Desenho III / Drawing III E S 160 60 TP; 20 OT 6 -
Edição Electrónica III / Desktop
Publishing III T S 160 30 TP; 30 PL; 20 OT 6 -

Serigrafia I / Screen Printing I T S 80 15 TP; 15 PL; 10 OT 3 -
História da Arte Contemporânea /
History of Contemporary Art CO S 80 30 T; 10 OT 3 -

Sociologia da Comunicação /
Communication Sociology CO S 80 30 T; 10 OT 3 Optativa /

Elective
Psicologia da Comunicação /
Communication Psychology CO S 80 30 T; 10 OT 3 Optativa /

Elective
(7 Items)       

Mapa II - Não aplicável - 2.º Ano / 4.º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Design de Comunicação

 
A14.1. Study programme:

 Communication Design

 
A14.2. Grau:

 Licenciado

 
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Não aplicável

 
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Not applicable

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 2.º Ano / 4.º Semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 2.nd Year / 4.th Semester

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Design de Comunicação III /
Communication Design III DC S 240 90 TP; 30 OT 9 -

Serigrafia II / Screen Printing II T S 160 30 TP; 30 PL; 20 OT 6 -
Edição Electrónica IV / Desktop
Publishing IV T S 160 30 TP; 30 PL; 20 OT 6 -

Técnicas de Publicidade /
Advertising Techniques CO S 80 30 TP; 10 OT 3 Optativa /

Elective
História e Teoria do Design /
Design History and Theory DC S 80 30 T; 10 OT 3 -

Ergonomia / Ergonomy CO S 80 30 T; 10 OT 3 -

3D Aplicado / Applied 3D T S 80 15 TP; 15 PL; 10 OT 3 Optativa /
Elective

(7 Items)       

Mapa II - Não aplicável - 3.º Ano / 5.º Semestre



A14.1. Ciclo de Estudos:
 Design de Comunicação

 
A14.1. Study programme:

 Communication Design

 
A14.2. Grau:

 Licenciado

 
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Não aplicável

 
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Not applicable

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 3.º Ano / 5.º Semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 3.rd Year / 5.th Semester

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Design de Comunicação IV /
Communication Design IV DC S 160 60 TP; 20 OT 6 -

Design Sustentável /
Sustainable Design CO S 80 30 TP; 10 OT 3 -

Projecto I / Project I DC S 160 30 TP; 30 PL; 20 OT 6 -
Produção Multimédia I /
Multimedia Production I T S 160 30 TP; 30 PL; 20 OT 6 -

Produção Gráfica I / Graphic
Production I T S 160 30 TP; 30 PL; 20 OT 6 -

Ilustração / Illustration E S 80 30 TP; 10 OT 3 Optativa /
Elective

Design de Interfaces Móveis /
Mobile Interface Design DC S 80 30 TP; 10 OT 3 Optativa /

Elective
(7 Items)       

Mapa II - Não aplicável - 3.º Ano / 6.º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Design de Comunicação

 
A14.1. Study programme:

 Communication Design

 
A14.2. Grau:

 Licenciado

 
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Não aplicável

 
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Not applicable

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 3.º Ano / 6.º Semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:



3.rd Year / 6.th Semester

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Design de Comunicação V /
Communication Design V DC S 160 60 TP; 20 OT 6 -

Projecto II / Project II DC S 160 30 TP; 30 PL; 20 OT 6 -
Produção Multimédia II / Multimedia
Production II T S 160 30 TP; 30 PL; 20 OT 6 -

Produção Gráfica II / Graphic
Production II T S 160 30 TP; 30 PL; 20 OT 6 -

Design de Ambientes Gráficos /
Environmental Graphic Design DC S 80 30 TP; 10 OT 3 -

Seminário / Seminar CO S 80 30 S; 10 OT 3 -
(6 Items)       

Perguntas A15 a A16
A15. Regime de funcionamento:

 Diurno

 
A15.1. Se outro, especifique:

 <sem resposta>

 
A15.1. If other, specify:

 <no answer>

 
A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es) deve(m)
ser apresentada(s) no Mapa VIII)

 Ana Paula de Jesus Lopes Gaspar

 

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
 Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço demonstrando a

adequação dos recursos disponíveis. 
 <sem resposta>

 

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes no período
de estágio e/ou formação em serviço.

A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos estágios
e períodos de formação em serviço.

 A coordenação dos estágios extra curriculares do curso é da responsabilidade da ESTG, através da Comissão de
Estágios e dos professores orientadores. Todos os estagiários terão o acompanhamento de um docente orientador
designado pela ESTG e de um responsável por parte da entidade de acolhimento. 

 Compete aos Orientadores de Estágio: participar no planeamento e acompanhamento de estágio; acordar as
condições necessárias à realização do estágio; definir, juntamente com o estagiário e o supervisor, o plano de trabalho
de estágio; orientar científica e pedagogicamente o estágio e participar no seu processo de avaliação. 

 As competências e responsabilidades do supervisor nomeado pela entidade de acolhimento são: facilitar a integração
do estagiário na sua organização; proporcionar condições para a realização do plano de trabalho definido; participar



na avaliação do estagiário, através de uma avaliação qualitativa contemplada num relatório final sobre o desempenho
durante o estágio.

 
A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training periods.

 The Coordination of extra curricular internships of the course is the responsibility of ESTG, through the Internships
Commission and guiding teachers. All trainees will accompanied by a teacher appointed by ESTG and an responsible
by the host entity.

 Compete to guiding stages: participate in the planning stage and monitoring; wake up the conditions necessary for the
completion of the traineeship; define, set along with the trainee and the supervisor, the internship work plan; guide
scientific and pedagogical the stage and participate in the evaluation process.

 The skills and responsibilities of the supervisor appointed by the host organization are: to facilitate the integration of
the trainee in your organization; provide conditions for the realization of the defined work plan; participate in the
evaluation of the trainee through a qualitative evaluation contemplated a final report on student performance during
the internship.

 

A17.4. Orientadores cooperantes

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar os
estudantes (PDF, máx. 100kB).

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar os
estudantes (PDF, máx. 100kB)

 Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço, negociados
entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.

 <sem resposta>

 

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de
professores).

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de
professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for teacher training
study programmes)

Nome /
Name

Instituição ou estabelecimento a
que pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional /
Professional Qualifications

Nº de anos de serviço / No
of working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A20
A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:

 O Ciclo de Estudos é ministrado na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Portalegre.

 
A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):

 A19._Regulamento Creditação de Formação e de Experiência Profissional.pdf
 A20. Observações:

  
De acordo com o enquadramento legal no ensino politécnico, a licenciatura em Design de Comunicação valoriza a
formação que visa o exercício da atividade profissional, tendo por objetivos a preparação dos alunos para a correta
resolução técnica, estética, funcional e metodológica de projetos de Design.

 Durante o percurso de ensino/aprendizagem promovem-se as capacidades de resposta dos alunos ao nível criativo e
de expressão pessoal, em conjugação com as capacidades de manipulação das tecnologias atualmente disponíveis
para a edição e produção de conteúdos de comunicação visual. Em simultâneo, potencia-se a autonomia do aluno
bem como a consciência para importância de uma colaboração interdisciplinar e multidisciplinar, fundamentais ao
desenvolvimento do trabalho científico e profissional na área.

 Como competências específicas, são desenvolvidas as metodologias, os processos e as técnicas que possibilitam aos
alunos ter como saídas profissionais a direção de gabinetes de Design de Comunicação, ou a ocupação de quadros
superiores ou intermédios especializados em: Projetos gráficos de publicações periódicas ou livros; Direção gráfica
em jornais e revistas; Paginação de livros, jornais, revistas ou catálogos; Projeto e produção de embalagens; Projeto e
construção de páginas web; Projeto e produção de interfaces para dispositivos móveis, jogos, aplicações
informáticas, ou outros produtos multimédia interativos; Projeto de stands e exposições; Projeto de sistemas de
informação e sinalização; Infografia em editoras, jornais, revistas ou edições on-line e off-line; Criação e visualização
em agências de publicidade; Ilustração; Produção gráfica de impressos, em editoras, ateliers de design ou agências

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a815372b-4601-a952-32dc-547f194717ce/questionId/5c6c4255-cea3-aae4-af4d-543f7d807b5f


de publicidade.
 Considerando as competências a adquirir e a divisão clássica, em termos de perfis profissionais, em Design Gráfico e

Design Multimédia, o curso é constituído pelas seguintes áreas científicas: Expressão, com as unidades curriculares
centradas no início do curso; Design de Comunicação, com unidades curriculares ao longo de todo o curso,
aumentando o seu grau de especialização e complexidade na segunda metade do curso; Tecnologias, centrando-se no
início do curso as unidades curriculares comuns aos dois perfis profissionais e derivando em especialidades a partir
do segundo ano letivo; Complementares, distribuem-se ao longo do percurso formativo, fornecendo conhecimentos e
competências de carácter geral, ambiental e empresarial inerentes à prática profissional.

 No final do curso o aluno poderá realizar um Estágio extracurricular, com uma duração de 480 horas e a atribuição de
18 ECTS, a integrar no Suplemento ao Diploma.

 
A20. Observations:

  
According to the legal framework in polytechnic education, a degree in Communication Design values the training
which aims to pursue the professional activity, will aim at preparing students for the correct resolution technique,
aesthetic, functional and methodological projects of Design.

 During the teaching course / learning to promote students' response capabilities to the creative level and personal
expression, in conjunction with the capabilities of handling the technologies currently available to the editing and
production of visual communication content. At the same time, power up the student's autonomy and awareness for
the importance of an interdisciplinary and multidisciplinary collaboration, fundamental to the development of scientific
and professional work in the area.

 As specific skills, methodologies are developed, processes and techniques that enable students to have the career
opportunities the direction of Communication Design offices, or the occupation of upper or middle management
specializing in: Graphic designs of periodicals or books; Graphic direction in newspapers and magazines; Paging
books, newspapers, magazines or catalogs; Design and production of packaging; Design and construction of web
pages; Design and production of interfaces for mobile devices, games, computer software, or other interactive
multimedia products; Project stands and exhibitions; Project information and signaling systems; Infographics in
publishing, newspapers, magazines or online editions and offline; Creating and viewing advertising agencies;
illustration; Graphic production of printed, in publishing houses, design studios and advertising agencies.

 Considering the skills to be acquired and the classic division, in terms of professional profiles in Graphic Design and
Multimedia Design, the course consists of the following scientific areas: Expression, with courses focused at the
beginning of the course; Communication Design, with courses throughout the course, increasing the degree of
specialization and complexity in the second half of the course; Technologies, focusing on the beginning of the course
the common courses to both professionals and deriving profiles in specialties from the second school year;
Complementary, are distributed throughout the training pathway, providing knowledge and generic skills,
environmental and business involved in professional practice.

 At the end of the course the student can perform an extracurricular internship, with a duration of 480 hours and the
allocation of 18 ECTS, to be included in the Diploma Supplement.

 

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.

 O curso de Design de Comunicação tem por objetivo preparar os alunos, aos mais diversos níveis, para a correta
resolução conceptual e técnica de projetos de Design.

 No atual panorama de crescimento das intervenções em Design de Comunicação, tanto ao nível formal como de
meios, da diluição das fronteiras entre as várias disciplinas e do aumento do compromisso do Design ao nível social e
de cidadania; o estudante recebe uma formação abrangente e flexível, de acordo com o quadro europeu, que permita
dar resposta aos vários cenários em que as especialidades do Design de Comunicação têm aplicação, assim como
cooperar com as várias entidades regionais, nacionais, e internacionais.

 Durante o percurso de ensino/aprendizagem, onde se confrontarão as capacidades de resposta dos alunos, ao nível
criativo e de expressão pessoal, pretende-se também potenciar a capacidade de manipulação de tecnologias
atualmente disponíveis para a edição e produção de conteúdos comunicacionais.

 
1.1. Study programme's generic objectives.

 The course of Communication Design aims to prepare students, at various levels, to the correct conceptual and
technical resolution of design projects.

 In the current growth panorama of Communication Design interventions, both at the formal level and in the media
involved, the blurring of boundaries between the various disciplines and increased commitment between design,
society and citizenship, the student receives a comprehensive and flexible training, according to the European
framework, in order to address the various scenarios in which the specialties of Communication Design have
application, as well as cooperate with the various regional, national, and international entities.

 During the education process, the response capabilities of the students will be tested, at the creative level and
personal expression, and it is intended to enhance the managing capacity of the currently available technologies for
editing and producing communication objects.

 
1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição.

 O ciclo de estudos insere-se no Departamento de Tecnologia e Design, este Departamento é uma das estruturas
orgânicas da ESTG destinada a promover a articulação e coordenação científica, pedagógica e de recursos que



suportam as atividades de ensino, de investigação, de desenvolvimento e prestação de serviços, com as
competências que lhe sejam conferidas pelos presentes estatutos e pelos órgãos da ESTG.

 Dentro do presente Departamento, o ciclo de estudos possui uma oferta formativa em par-ceria com o curso de Design
e Animação e Multimédia, onde algumas unidades curriculares são ministradas em conjunto, pelas suas
características de formação base para ambos os cursos.

 Têm, igualmente, sido desenvolvidos Cursos de Especialização Tecnológica em áreas afins à área do design,
nomeadamente à área do design de comunicação e da multimédia. 

 Em conformidade com a missão da instituição, o ciclo visa transmitir e difundir conhecimento e cultura, o plano de
estudos pretende fornecer aos alunos um elevado nível de compe-tências que lhes permita a otimização da resolução
conceptual e técnica de projetos de Design, bem como promover o conhecimento das diferentes ferramentas e
estratégias ade-quadas à promoção de um desenvolvimento mais sustentável.

 A flexibilidade inerente a este plano de estudos procura estar de acordo com o quadro europeu, de modo a responder
à atual expansão no campo do Design de Comunicação, e em simultâneo, promover a excelência na investigação para
o desenvolvimento tecnológico necessário à promoção das várias entidades regionais, nacionais e internacionais.

 
1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's mission.

 The course is part of the Department of Technology and Design. This Department is one of the organic structures of
ESTG, destined to promote the articulation and scientific coordination, and teaching resources, that support the
education, research and service development, with the capabilities conferred by ESTG structures and statutes.

 Within this Department, the course provides an education offer, in partnership with the course of Design and
Multimedia Animation, where some curricular units are held together, by their primary characteristics for both courses.

 Also, it has been developed technological specialization courses in areas related to the design area, particularly in the
area of communication design and multimedia.

 In accordance with the mission of the institution, the course aims to transmit and disseminate knowledge and culture,
the curriculum aims to provide students with a high level of skills to enable them to optimize the conceptual and
technical resolution of design projects, as well as supporting knowledge of the different tools and strategies to
promote a more sustainable development.

 The inherent flexibility of the curriculum seeks to be in accordance with the European framework, in order to respond
to the current expansion in the Communication Design field and, at the same time, promote excellence in research for
the technological development, necessary to promote the various regional, national and international entities.

 
1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.

 Os objetivos são divulgados aos docentes e aos estudantes pelo portal da intranet da ESTG e através das fichas das
unidades curriculares e da intranet da Instituição. No sítio virtual do IPP estão igualmente publicados os objetivos do
ciclo de estudos integrados na estrutura de divulgação do(s) curso(s).

 Os objetivos e o funcionamento geral da licenciatura são, ainda, apresentados na sessão inicial de recepção aos
novos alunos no primeiro semestre letivo pelos Coordenadores da Comissão de Curso. De forma complementar, na
primeira aula do semestre, a ficha e o fun-cionamento de cada unidade curricular é exposto pelo docente responsável. 

 Considera-se, ainda, que a diversidade de conteúdos abordados nas diferentes UC’s assim como a organização de
atividades e iniciativas a realizar no âmbito das temáticas do curso contribuem de forma significativa para a
divulgação dos objetivos do ciclo de estudos. Ati-vidades que, na sua maioria, decorrem no âmbito da UC de
Seminário.

 
1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.

 The objectives are exposed to teachers and students at ESTG intranet and through the curricular units files. They are
also published in IPP website, integrated in the structure used to announce the courses. 

 Furthermore, the Coordinators of the Course present the objectives and the overall functioning of the course at the
opening session of welcome to new students in the first semester. Additionally, in the first class of the semester, each
curricular unit file is presented and explained by the teacher responsible.

 It is considered also that the diversity of contents covered in the various curricular units, as well as the organization of
activities and initiatives started under the subjects of the course contribute significantly to the dissemination of the
course objectives. Those activities are mostly carried out in the curricular unit Seminar.

 

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a revisão e
actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.

 Estrutura organizacional:
 . Presidente do Departamento;

 . Vice-Presidente do Departamento;
 . Coordenadores de curso;

 . Subcoordenadores;
 . Docentes do Departamento de Tecnologias e Design.

 Compete e esta estrutura organizativa, designadamente:
 . Apreciar e aprovar a proposta a submeter ao CTC, da distribuição de serviço docente proposta pelo presidente do

DTD;



. Apreciar e aprovar a proposta, a submeter ao CTC, dos planos e programas de formação do pessoal docente e não
docente afeto ao ciclo de estudos;

 . Apreciar e aprovar a proposta, a submeter ao CTC, de contratação do pessoal do Departamento, e
consequentemente, ligado aos ciclo de estudos ;

 . Pronunciar-se sobre a criação, reestruturação ou extinção de projectos de ensino afetos ao ciclo de estudos;
 . Aprovar o plano e o relatório anual de atividades para o ciclo de estudos;

 . Exercer as demais funções que lhe sejam atribuídas por outros órgãos, ligadas ao ciclo de estudos.

 
2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study programme, including its approval, the syllabus
revision and updating, and the allocation of academic service.

 Organisation structure:
 . Department Chair;

 . Deputy;
 . Course Leader;

 . Vice-course Leaders;
 . Lectures.

 Some relevant competences of this organization are:
 . To consider and approve the teaching proposal to be submitted to the Technical Scientific Council;

 . To consider and approve plans and training programs for teaching and non-teaching staff before its submission to
the Technical Scientific Council;

 . To consider and approve new staff contracts before its submission to the Technical Scientific Council;
 . To decide on the creation, restructure or closing of any teaching projects concerning to the course;

 . To accept the plan and the annual activity report of the course;
 . To perform other functions concerning to the course as assigned by superiors organizations.

 
2.1.2. Forma de assegurar a participação ativa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão que afetam
o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.

 Esta participação é garantida pela presença de docentes e alunos no conselho pedagógico, órgão colegial constituído
por 16 membros, eleitos dentre os seus pares em listas separadas. Entre outras competências, ao Conselho
Pedagógico compete:

 . Pronunciar -se sobre as orientações pedagógicas, métodos de ensino e de avaliação;
 . Promover a avaliação do desempenho pedagógico dos docentes, por estes e pelos estudantes;

 . Apreciar as queixas relativas a falhas pedagógicas e propor providências;
 . Elaborar e aprovar o regulamento de avaliação do aproveitamento dos estudantes;

 . Pronunciar-se sobre a criação de ciclos de estudos e sobre os planos curriculares;
 . Pronunciar-se sobre o calendário letivo.

 A Comissão de curso assegura, no âmbito das suas competências, a gestão do curso, garantindo o seu
funcionamento em articulação com o departamento e com as estruturas de gestão da instituição. Semestralmente
promove uma reunião com todos os docentes do curso para análise do seu funcionamento.

 
2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes that have an
influence on the teaching/learning process, including its quality.

 This participation is ensured by the presence of the teaching staff and students in the Pedagogic Council, a collegial
body composed of 16 members, elected by their peers in separated lists. Among other powers, the Pedagogic Council
is responsible for:

 . To evaluate educational guidance, teaching and assessment methods;
 .To promote the assessment of teaching performance;

 . To assess pedagogical complaints and to propose concerning actions;
 . To produce and approve the student achievement’s regulation;

 . To evaluate the proposals of new studies programes and curriculum plans;
 . To consider and evaluate each year’s academic calendar.

 The course shall ensure, within their competencies, course management, ensuring its operation in conjunction with
the department and the institution's management structures. Each semester is promoted a meeting with all the course
lectures to review the operation of it.

 
 

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
A estrutura interna que garante a qualidade para o ciclo de estudos é o Conselho Técnico-Científico e o Conselho
Pedagógico, estes órgãos são responsáveis por todos os assuntos de natureza científica e pedagógica da ESTG,
constituindo, por isso, um mecanismo de controlo e garantia da qualidade. 

 O IPP é certificado pela APCER no seu SGQ, desde 2008. O sistema, organizado em processos, garante
acompanhamento e desenvolvimento da actividade principal (oferta formativa, actividade curricular e gestão de
projectos), e da actividade de suporte e conta também com um sistema de Auto-Avaliação.

 A oferta formativa, organizada nas áreas de missão da UO, incorpora actividades de revisão, verificação e validação, e
cruza-se com os processos auto-avaliação e actividade curricular. Esta, apoiada por recursos materiais e laboratoriais
adequados, é norteada por regulamentos (publicados em DR) e normas de funcionamento, e merece ampla divulgação
na intranet e página aberta da ESTG.

 
2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme. 



The internal structure which guarantees the quality for the study programme is the Scientific Technical Council. This
organism is responsible for all matters of scientific and pedagogical nature of the school, constituting therefore a
control mechanism and quality assurance.

 Since 2008, the Polytechnic Institute also has mechanisms for quality assurance certified by APCER in its QMS. The
Quality Management System monitors the training offer, the academic year and its support activity and also relyies on
a self-assessment system.

 The organic unit has an internal server on which is housed the BACO system through which ensures the transmission
of information of the various subjects that compound the courses: assessment, curriculum contents, teaching
materials, tasks and other documents.

 It is also relevant that the School has all materials and laboratory resources necessary for the proper functioning of the
course.

 
2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na
instituição. 

A implementação dos mecanismos de garantia da qualidade é da responsabilidade do Vice-Presidente do Instituto
Politécnico de Portalegre.

 No que diz respeito ao Processo Atividade Curricular, este é dinamizado e coordenado por um grupo constituído pelos
Presidentes dos Conselhos Pedagógicos (Comissão Pedagógica do Conselho Académico) das quatro escolas do IPP,
sendo então o presidente daquele órgão na ESTG o responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da
qualidade na escola. Esta metodologia permite a integração dos órgãos estatutários com a estrutura informal da
qualidade.

 
2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 

The implementation of quality assurance mechanisms is the responsibility of the Polytechnic Institute Vice-President.
 With regard to the Curricular Activity Process, it is streamlined and coordinated by a group consisting of the

Presidents of the Pedagogical Councils (Pedagogical Academic Council Committee) of the four Polytechnic Institute
Schools. The ESTG President of this organism is responsible for the implementation of mechanisms of quality
assurance in the School.

 This methodology allows the integration of statutory bodies with the informal structure of quality.
 

 
2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos. 

O Conselho Pedagógico promove a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de
estudos, através da realização de inquéritos, aos alunos e docentes. São também elaborados relatórios de avaliação
de curso com informação atualizada sobre taxas de sucesso, assiduidade dos alunos e monitorização dos processos
de ensino e aprendizagem.

 Esta informação, juntamente com a depositada no sistema B.A.C.O. (planificações, enunciados, avaliações, conteúdos
programáticos, material didático) é analisada pelos diversos órgãos competentes.

 O Sistema de Gestão da Qualidade do IPP, através do seu Gabinete de Observação Académica, recolhe e monitoriza
informação, criaram-se quatro processos operacionais, nucleares de todo o sistema, tendo em conta o âmbito da
atividade do IPP: 1) a atividade curricular; 2) a oferta formativa; 3) a investigação e desenvolvimento; 4) as relações
externas e cooperação.

 
2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study programme. 

The Pedagogic Council promotes information gathering, monitoring and periodic evaluation of the course, through
students and teachers surveys. Course evaluation reports are also prepared with updated information on success
rates, student attendance and monitoring of teaching and learning processes.

 This information, along with the deposited in BACO system (lesson plans, statements, assessments, curricular
contents, teaching materials) is analyzed by the various competent organisms.

 The Quality Management System of the Polytechnic Institute through its Academic Office, collects and monitors
information. Through this Quality Management System have been set up four operational processes, nuclear to the
scope of the Institute’s activity: 1) curricular activity; 2) the academic offer; 3) research and development; 4) external
relations and cooperation.

 
2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade 

ftp://intranet.ipportalegre.pt:10021/Documentacao/Manual/MANUAL%20DE%20GESTAO/MSIG_Rev11_versao2.pdf
 2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de melhoria. 

O Sistema de Gestão da Qualidade monitoriza os processos que obrigam a elaboração de relatórios de
acompanhamento e planos de ação da atividade curricular e da oferta formativa de todas as áreas do Instituto. Desta
forma, os diversos orgãos competentes analisam e implementam os devidos planos de melhoria. 

 Para além disso, os resultados da avaliação do desempenho pedagógico dos docentes, divulgada aos próprios,
permite uma revisão constante das principais ferramentas de carácter pedagógico. 

 Em sede de Comissão de Curso e, posteriormente, em reunião de curso, esses dados são analisados e debatidos e, se
necessário, são submetidas para apreciação novas propostas de melhoria.

 
2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 

The Quality Management System monitors the procedures that require the preparation of monitoring reports and
action plans of curricular activity and training offer from all areas of the Institute. Thus, the various relevant organs
analyze, and implement the appropriate improvement plans.

 Furthermore, the results of the evaluation of teaching performance allows a constant review of the main pedagogical
tools.

ftp://intranet.ipportalegre.pt:10021/Documentacao/Manual/MANUAL%20DE%20GESTAO/MSIG_Rev11_versao2.pdf


In the Course Committee meetings, this data is analyzed and discussed and, where appropriate, referred to the
Pedagogic Council new proposals for improvement.

 
2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 

O Ciclo de Estudos foi avaliado pela Agência de Avaliação e Acreditação no Ensino Superior (A3ES) para efeito de
acreditação prévia, N.º do Processo: CEF/0910/24032, tendo a decisão de acreditação preliminar sido publicada em
13.12.2011. Em 2012, o ciclo de estudos foi alvo de avaliação interna.

 
 
2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 

The study program was assessed by A3ES for pre-accreditation purposes, Process No.: EFC / 0910/24032, with the
preliminary accreditation decision published on 13.12.2011. In 2012, the study program was submitted to internal
evaluation.

 

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

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

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa VI. Facilities

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area (m2)
Laboratório de Desenho 127
Laboratório de Serigrafia 90
Laboratório de Edição Electrónica 127
Laboratório de Animação e Multimédia 106
Laboratório de Fotografia 25
Estúdio de Fotografia 38
Sala 1.10 (Apoio aos alunos) 47
Biblioteca 518
Auditório Dr. Francisco Tomatas 504
Anfiteatro de Ensino 2.01 133
Salas de aula 50

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e
científicos, materiais e TICs).

Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número /
Number

SOFTWARE: Adobe CS5 Master Collection WIN/MAC 30
SOFTWARE: Adobe Director 10 30
SOFTWARE: Plug-in Quite Implosing Plus 2 30
SOFTWARE: FINAL CUT PRO 4.0 1
SOFTWARE GRAVADOR DVD STUDIO PRO 2.0 1
Computador IMAC 20 CORE 2 DUO 2.0 GHZ/1GB/250GB 30
Computador DELL PRECISION 370 24
Computador POWERMAC G4 10
Câmaras fotografia digital 8
Câmaras fotografia analógica 10
Tripés para câmara fotográfica 5
Ampliadores para fotografia 4
Iluminação - projectores flash 2
Iluminação - projectores de luz contínua 2
Fundos fotografia 3
Fundo verde (chroma key) 1
Reflectores iluminação fotografia 3
Difusores iluminação fotografia 3
CAMARA DE FILMAR DIGITAL SONY 4



Tripés para câmara de vídeo 3
GRAVADOR MINI DISC SONY NZ-N707 C/ MICROFON 1
HEADPHONES SONY MDR-7506 16
MESA GRÁFICA BAMBOO FUN A5 - WACOM 20
PLACA DE SOM ALESIS IO/2 USB AUDIO INTERFACE 2 16
QUICKCAM PRO 9000 LOGITECH (WEBCAM) 10
DISCOS LACIE ETHERNET BIG DISK 1 TB 2
Espectrofotómetro X-Rite Eye-One 1
Dispositivo de iluminação D50 para provas de cor JUST COLOR MATCH 5000 REFLECT e KIT DE ILUMINAÇÃO
PORTÁTIL "LOWEL" OPT-93 1

Escalas de cores Pantone 1
Escalas de reprodução de cor KODAK e UGRA/FOGRA 2
IMPRESSORA Laser Docucolor 250 1
IMPRESSORA DE GRANDE FORMATO Epson 1
Scanner Microtek A4 4
Scanner Microtek A3 1
Scanner Agfa 4
Scanner NIKON LS - 900 para películas 1
MÁQUINA DE IMPRESSÃO MANUAL SERIGRÁFICA VAC 4
MÁQUINA DE SERIGRAFIA TÊXTIL (carrossel) 1
SECADOR INTERCALAR TEXFLASH 9000W 1
CAVALETE SERIGRÁFICO ETALPRINT C/ BRAÇO 50X70 1
MESA DE LUZ 2
QUADRO ALUMÍNIO P/ ESTAMPAGEM 1
QUADRO SERIGRÁFICO DE ALUMÍNIO 22
ESTENDAL DE SERIGRAFIA C/ 50 GRADES 70X100 2
Esqueleto didáctico humano e animal 2
Videoprojector e telas de projecção 4
Escala de cores HKS 1
Sombrinhas Reflectoras e Softbox 3
Caixa Softbox 1

3.2 Parcerias

3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
 As parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos prendem-se essencialmente com o programa

Erasmus de mobilidade de docentes e estudantes. Neste momento há acordos estabelecidos com a Universidad del
País Vasco (Bilbao, Espanha); a Technological Educational Institution (Atenas, Grécia); a Aurel Vlaicu University of
Arad (Roménia); a University of Information Tecnology and Management (Rzeszow, Polónia). A mobilidade lectiva ou a
realização de um estágio num dos países europeus incluídos neste programa, permite uma oportunidade tanto a nível
pessoal como académico e não representa qualquer prejuízo para a conclusão do curso dentro do período previsto,
mínimo de 3 meses e máximo um ano lectivo.

 Para os docentes que participam no programa Erasmus os principais objetivos são o desenvolvimento das ligações
entre as instituições, com vista a preparação de novos projetos de cooperação e disseminação do conhecimento.

 
3.2.1 International partnerships within the study programme.

 The international partnerships established in the course concern mainly with the teachers and students Erasmus
program of mobility. At this time there are agreements with the Universidad del País Vasco (Bilbao, Spain); the
Technological Educational Institution (Athens, Greece); Aurel Vlaicu the University of Arad (Romania); University of
Information Tecnology and Management (Rzeszow, Poland). The education mobility, or internship, in one of the
European countries included in this program, gives students an opportunity, both personal and academic, and poses
no harm to the completion of the course within the prescribed period, minimum 3 months and maximum one academic
year. For teachers participating in the Erasmus program the main objectives are the development of links between
institutions in order to prepare new projects for cooperation and dissemination of knowledge.

 
3.2.2 Parcerias nacionais com vista a promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos, bem como práticas de
relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.

 Entre as práticas de relacionamento do curso com o meio empresarial e o sector público destaca-se a realização de
visitas de estudo a empresas da área profissional do curso, desde gabinetes de design a empresas de produção
gráfica, assim como a organização de seminários, conferências e workshops, com profissionais da área ou áreas
afins. O desenvolvimento de projetos curriculares no último ano do curso, com a preocupação de que sejam
exequíveis e sempre que possível trabalhem a realidade local, também constitui uma prática instituída, assim como a
colaboração com empresas e instituições na realização dos estágios académicos extracurriculares. Destaca-se ainda a
participação em concursos, envolvendo a apresentação de soluções de design a empresas ou associações, locais ou
nacionais. Na UC de Seminário foi ainda iniciada a prática de uma experiência profissional de curta duração,
proporcionando a realização de trabalhos de design reais para empresas e instituições da região.



 
3.2.2 National partnerships in order to promote interinstitutional cooperation within the study programme, as well as the
relation with private and public sector

 In the connection with the business community and the public sector stands out the realization of field trips to
professional businesses in the area of the course, from design studios to graphic production companies, is another
highlight of the practices, and also the organization of seminars, conferences and workshops with professionals in the
field or closely related fields. The development of curricular projects, in the final year, with special concerns about
feasibility and work with the local reality, is also an established practice, as well as the collaboration with companies
and institutions in the fulfilment of extracurricular academic internships. Another highlight is the participation in
competitions involving the presentation of design solutions to companies or associations, local or national. At the
Seminar CU was introduced a short duration working experience, giving the opportunity to design real communication
products to local companies and institutions.

 
3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.

 A colaboração com outros ciclos de estudos do Instituto Politécnico de Portalegre é constante e ocorre em situações
distintas, mas principalmente a propósito do desenvolvimento académico das várias unidades curriculares:
especificamente dentro da ESTG com as áreas da animação e multimédia, da informática, de gestão e do marketing, e
em parcerias com outras escolas do IPP - como foi o caso dos projetos finais do curso, desenvolvidos no ano lectivo
transato em cooperação com a Escola Superior de Saúde. A colaboração também acontece em iniciativas de
divulgação dos cursos, encontros científicos e participação em eventos: como a Enove+, a Semana da Tecnologia e do
Design, a Semana da ESTG e a participação no concurso de ideias e de planos de negócios Poliempreende,
organizado todos os anos pelos institutos politécnicos portugueses, onde se incentiva a formação de equipas
multidisciplinares.

 
3.2.3 Intrainstitucional colaborations with other study programmes.

 Collaboration with other Courses at the Polytechnic Institute of Portalegre is constant and occurs in different
situations, but especially on the subject of academic development of the various study programmes: specifically within
the ESTG with the areas of animation and multimedia, information technology, management and marketing, and
partnerships with other IPP schools - as was the case of the final projects, developed in the previous academic year, in
cooperation with the School of Health. Collaboration also happens in dissemination initiatives, scientific meetings and
participation in events such as Enove+, Week of Technology and Design, Week of ESTG and Poliempreende - a
competition of ideas and business plans, organized every year by the Portuguese Polytechnics, which encourages the
formation of multidisciplinary teams.

 

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Vanda José Avelar Correia

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Vanda José Avelar Correia

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Assistente ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Nuno Miguel Chuva Vasco

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Nuno Miguel Chuva Vasco

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/a815372b-4601-a952-32dc-547f194717ce/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/aa26b730-04ec-0410-c16a-547f21dbc942


 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Pedro Alexandre Santos Matos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Pedro Alexandre Santos Matos

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Luís Filipe de Almeida Vintém

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Luís Filipe de Almeida Vintém

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Assistente ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Josélia de Jesus Silva Pedro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Josélia de Jesus Silva Pedro

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
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<sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Assistente ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Vera Lúcia Vintém Barradas Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Vera Lúcia Vintém Barradas Martins

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Assistente ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Helena Cristina Martins Ferreira Major

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Helena Cristina Martins Ferreira Major

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Maria Cristina Almeida Gama Guerra

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Cristina Almeida Gama Guerra

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Luis Miguel Alves de Oliveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Luis Miguel Alves de Oliveira

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 Instituto Politécnico de Tomar

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 Escola Superior de Tecnologia

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 30

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Claudia Sofia Bagina Brites

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Claudia Sofia Bagina Brites

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Assistente ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 30

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Maria Lisete Mousinho Morais Carmona Mendes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Lisete Mousinho Morais Carmona Mendes

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 Instituto Politécnico de Portalegre

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Portalegre
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4.1.1.4. Categoria:

 Assistente ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 30

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Ana Paula de Jesus Lopes Gaspar

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Paula de Jesus Lopes Gaspar

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 Instituto Politécnico de Portalegre

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Portalegre

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

4.1.2 Mapa IX - Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

4.1.2. Mapa IX -Equipa docente do ciclo de estudos / Map IX - Study programme’s teaching staff

Nome / Name Grau /
Degree Área científica / Scientific Area Regime de tempo

/ Employment link
Informação/
Information

Vanda José Avelar
Correia Mestre Ciências da Comunicação - Audiovisual, Multimedia e Interactividade

/ Communication Sciences: Audiovisual, Multimedia and Interactivity 100 Ficha
submetida

Nuno Miguel Chuva
Vasco Doutor Estudos de Arte / Art Studies 100 Ficha

submetida
Pedro Alexandre Santos
Matos Mestre Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação 100 Ficha

submetida
Luís Filipe de Almeida
Vintém Licenciado Ciências da Comunicação e da Informação 100 Ficha

submetida
Josélia de Jesus Silva
Pedro Licenciado Design (Opção de Ambientes) 100 Ficha

submetida
Vera Lúcia Vintém
Barradas Martins Licenciado Design gráfico e ilustração 100 Ficha

submetida
Helena Cristina Martins
Ferreira Major Doutor Ph.D in Graphic Arts and Illustration 100 Ficha

submetida
Maria Cristina Almeida
Gama Guerra Doutor Psicologia do trabalho e das organizações 100 Ficha

submetida
Luis Miguel Alves de
Oliveira Mestre Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação 30 Ficha

submetida
Claudia Sofia Bagina
Brites Licenciado Design de Comunicação e Técnicas Gráficas 30 Ficha

submetida
Maria Lisete Mousinho
Morais Carmona Mendes Mestre Design 30 Ficha

submetida
Ana Paula de Jesus
Lopes Gaspar Doutor Design 100 Ficha

submetida
   990  

<sem resposta>
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4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos (todas as percentagem são sobre o nº total de docentes ETI)

4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos

4.1.3.1. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff

Corpo docente próprio / Full time teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*
Docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / Full time teachers: 9 90,9

4.1.3.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

4.1.3.2. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff

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 with a PhD (FTE): 4 40,4

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado

4.1.3.3. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI
/
FTE

Percentagem*
/ Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) /
Teaching staff with a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE): 3 30,3

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo
de estudos (ETI) / Specialists, without a PhD, of recognized professional experience and competence, in the main areas
of the study programme (FTE):

2 20,2

4.1.3.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

4.1.3.4. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning dynamics

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos /
Full time teaching staff with a link to the institution for a period over three years: 9 90,9

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / Teaching staff
registered in a doctoral programme for more than one year (FTE): 6 60,6

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente actualização
 Na valiação do desempenho do pessoal docente, está instituído semestralmente, a realização inquéritos pedagógicos

aos alunos e de autoavaliação pedagógica aos docentes. 
 Os docentes, seguindo o que está regulamentado, realizam um relatório de atividades para avaliação do seu

desempenho a cada triénio. O Sistema de Avaliação do Desempenho do Pessoal Docente do Instituto Politécnico de
Portalegre está implementado com a utilização de um guião, uma minuta de Relatório de Actividades e uma Ficha de
Avaliação do docente.

 Procedimentos genéricos previstos:
 -Definição das orientações estratégicas pelo Conselho Técnico-Científico (CT-C);

 -O CT-C nomeia as equipas de avaliadores;
 -Cada docente entrega o Relatório de Actividades, no final do período de avaliação;

 -Preenchimento da Ficha de Avaliação do Docente, com a classificação discriminada, para efeitos de audiência prévia;
 -O CTC elabora uma listagem provisória das classificações finais de cada docente e procede à respectiva notificação.

 -Decorre um período de reclamações, findo o qual a lista de classificações será remetida ao Presidente do Instituto
para a competente homologação.

 A actualização efectuada pelo CT-C, aferindo da adequação do sistema e propondo os ajustamentos convenientes.
 Para além deste elemento de avaliação, aos docentes convidados com contratos renovados anualmente, é requerido, a

cada renovação, um relatório da atividade docente referente ao ano lectivo transacto.

 
4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating



In the Assessment of the teacher performance is established conducting each semester of teaching surveys to
students and teaching self-assessment surveys to teachers. Teachers, following what is regulated, perform an activity
report for the evaluation of teaching staff performance every three years.

 The Performance Appraisal System for Academic Staff of the Polytechnic Institute of Portalegre is implemented with
the use of a script, a draft Activity Report and a teacher’s Assessment Register.

 Generic procedures foreseen:
 -Definition of the strategic guidelines by the Technical-Scientific Board (TC-B);

 -The TC-B appoints teams of evaluators;
 -Each teacher hands in the Activity Report at the end of the evaluation period, to the TC-B;

 -Teacher’s Assessment Register is rated separately, for the purpose of preliminary hearing;
 -The TC-B establishes a provisional list of final grades for each teacher and sends them notification.

 - It follows a period for claims, after which the list of classifications will be referred to to the President of the Institute
for authority approval

 The update is done by the TC-B, assessing the adequacy of the system and proposing appropriate corrections.
 In addition to this evaluation item to visiting scholars with annually renewed contracts, is required at every renewal, a

report of the teaching activity for the previous academic year.

 
4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente

 http://www.ipportalegre.pt/html1/1o%20polit%C3%A9cnico/9Publicita%C3%A7%C3%A3o%20institucional.aspx
 

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
Apesar de não existirem trabalhadores afetos exclusivamente a cada ciclo de estudos, pode considerar-se que o
regime de dedicação é completo, pois prestam total apoio a todas as necessidades e tarefas, relacionadas com cada
curso, nas respetivas áreas de trabalho. En-contra-se repartido por diversas áreas, num total de cerca de 30
trabalhadores: Serviço Aca-démicos, Biblioteca, Informática, Laboratórios e Reprografia – suporte a alunos e
docentes, Gabinete de Comunicação – marketing, design e impressão, Secretariado dos ór-gãos/estruturas, Recursos
Humanos, Financeira Serviços de Ação Social – apoio psicológi-co, bolsas, restauração e alojamento, C3i -
investigação e desenvolvimento, Manutenção, Vigilância e Limpeza – qualidade, segurança, higiene e conforto.

 
4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 

Although there is no exclusive staff to support only the academic activity of this course, it can be considered that the
staff’s work regime is complete as they provide total support to all the needs and tasks related to the course, in their
respective place. 

 Academic Services (1 Head of Division and 1 administrative), Library (1 BAD technician), IT (2 senior technicians and 2
technicians) Reprographics (1 design superior technician); Office of Communication (1 senior technician of marketing
and communication and 1 senior technician of design); Department Administration (1 senior technician), Human
Resources, Financial Services and Social Service (1 senior technician in student mental health support and 1 in
catering and student accommodation), C3i - research and development (1 senior technician in project management and
1 in library and documentation), Maintenance Services (4), security guard (4) and cleaning - quality, safety, health and
comfort (8).

 
 
4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 

O pessoal não docente de apoio possui qualificação adequada ao mesmo, pois a maioria dos Técnicos Superiores e
Assistentes Técnicos detém habilitações de nível superior, relativa-mente aos trabalhadores que integram os serviços
de apoio aos alunos e docentes: Serviços Académicos, Biblioteca, Informática, Gabinete de Comunicação,
Laboratórios, Secretariado dos órgãos/estruturas, Serviços de Ação Social e C3i. Muitos possuem licenciatura, a
maioria nas áreas de trabalho, alguns ainda têm cursos de pós-graduação, uma doutorada em Ges-tão e vários a
frequentar mestrados. De salientar que muitos destes trabalhadores realizaram a sua formação académica na ESTG,
alguns precisamente neste ciclo de estudos. Além dis-so, para estes trabalhadores e para os restantes que não
possuem habilitação de nível supe-rior, principalmente Assistentes Operacionais, é proporcionada continuadamente
formação específica adequada ao desempenho das diversas tarefas que têm de executar.

 
4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study programme. 

The non-academic staff has appropriate qualifications to support the course activities, as most of the technicians hold
higher education. Most have a degree in their work field, same have postgraduate courses (a PhD in Management) and
same are attending masters degree courses. Note that many of these employees did their academic training in ESTG
and in some cases, in design.

 In addition, for these high qualify workers as well for the rest of the non-academic staff who do not hold a higher
education level (mainly operating assistants) is provided by the Institute regularly training specific to their jobs. 

 
 
4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 

É realizada aplicando a Lei nº 66-B/2007, alterada pelo artigo 49º da Lei nº 66-B/2012. A avaliação é bienal, e no início
de cada ciclo de 2 anos, com base nos objetivos gerais do IPP e dos serviços, são definidos, por cada um dos
avaliadores nomeados, os objetivos individuais e os resultados a atingir, bem como a escolha das competências a
demonstrar. Ao longo do ciclo é feita a monitorização do desempenho, para eventual reformulação de objetivos,
clarificação de aspetos e recolha participada de reflexões. No final do 1º ano do ciclo é realizada uma autoavaliação
intermédia. No final do ciclo de 2 anos cada trabalhador procede à autoavaliação global e o avaliador elabora a
avaliação prévia, sendo as propostas harmonizadas e validadas pelo CCA. Depois disso decorrem as reuniões de

http://www.ipportalegre.pt/html1/1o%20polit%C3%A9cnico/9Publicita%C3%A7%C3%A3o%20institucional.aspx


avaliação, entre avaliador e avaliado, para conhecimento da avaliação do desempenho e contratualização de objetivos
e competências para o biénio seguinte. As avaliações são homologadas pelo Diretor da ESTG.

 
4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance. 

The performance avaluation of non-academic staff is accomplished through the application of the Law No.66- B/2007 of
28/12 (SIADAP). At the beginning of each two years, a team appointed selects individual goals to be achieved by each
worker and the skills that need to be demonstrated. Throughout the year the worker’s performance is monitored and is
considered a possible reformulation of the objectives, the clarification of some issues and the collection of reflections.
Early in the following year each worker carries out a self-assessment process, and the evaluator prepares a preliminary
assessment. This evaluation proposal is harmonized and validated by the IPP’s “CCA”.On February the evaluation
meetings take place,bringing together the evaluator and the evaluated. Here information is given about the
performance evaluation and the goals and skills for the following year are contracted.These assessments receive the
final approval of the Director.

 
4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 

A formação que o pessoal não docente tem ao seu dispor, na qual é incentivado a participar, pode agrupar-se em 5
áreas. A 1ª é o ciclo anual de ações de curta duração do IPP, com base no levantamento de necessidades de formação
indicadas pelos trabalhadores, no SIA-DAP, pelos serviços e Círculo de Progresso, articulando com os objetivos da
instituição. A 2ª é a formação específica, direcionada para as aplicações utilizadas nos diversos serviços de apoio. A
3ª é a formação relativa a projetos/temas transversais a todo o IPP: SIG, SGQ, Responsabilidade Social, Auditorias
Internas, Higiene e Segurança no Trabalho, Legislação. A 4ª são as formações fora da instituição, em áreas concretas
e especializadas, como a ges-tão de projetos, redes e sistemas informáticos, biblioteca/documentação, comunicação
ou emprego/empreendedorismo. A 5ª é a formação avançada que alguns trabalhadores se en-contram a frequentar ou
frequentaram recentemente, mestrados, alguns na ESTG e no IPP, e doutoramentos.

 
4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff. 

As for the training available to non-academic staff, and which they are encouraged to attend, it can be grouped into five
areas.

 The 1st one is the annual cycle of short training sessions conducted by IPP, based on a training needs analysis
identified in surveys completed by the non-academic staff, and on the SIADAP, in articulation with the institution's
strategy. 

 The 2nd area is the specific training, targeted for the users of applications in various services: SIGES, X-Arq,
Primavera, Porbase, B-on, Baco, Voip, Millenium.

 The 3rd area considers the courses outside the institution, specialized in specific fields such as project management,
systems and networks, library / documentation and communication. 

 The 4th area is the training connected with projects that cut through the whole IPP, such as the QMS and Social
Responsibility Network.

 The 5th area is the advanced training that some workers are attending, such as masters degrees (some in ESTG) and
doctoral programs.

 

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género e idade

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 58
Feminino / Female 42

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %
Até 20 anos / Under 20 years 19
20-23 anos / 20-23 years 61
24-27 anos / 24-27 years 14
28 e mais anos / 28 years and more 6



5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso)

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso) / Number of students per curricular year (current
academic year)

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number
1º ano curricular 28
2º ano curricular 16
3º ano curricular 28
 72

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

2012/13 2013/14 2014/15
N.º de vagas / No. of vacancies 25 25 25
N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 6 10 6
N.º colocados / No. enrolled students 9 19 21
N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 6 10 5
Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 117 119 119.2
Nota média de entrada / Average entrance mark 134 135 134.1

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para
discriminação de informação por ramos)

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para discriminação de
informação por ramos) 

Não se adequa.

 
5.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the student’s distribution by the
branches) 

Not applicable.

 

5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes. 
Cabe ao Conselho Pedagógico a promoção e realização de inquéritos regulares ao desempenho pedagógico da
unidade orgânica, docentes e equipamentos e a sua análise e divulgação. Este procedimento está instituído e faz parte
dos instrumentos de controlo do sistema de Gestão da Qualidade do IPP. A este órgão cabe apreciar as queixas
relativas a falhas pedagógicas e propor as providências necessárias. Também o IPP está dotado de um Provedor do
Estudante e de um Gabinete de Apoio Psico-Pedagógico, que disponibilizam os seus serviços a toda a comunidade
IPP, considerando todo o percurso académico desde a entrada (adaptação), a frequência e a saída (transição para o
mercado de trabalho). Também as comissões de curso e de estágio apoiam os alunos no percurso da sua formação e
incentivam-nos à realização do estágio curricular, inserção em programas de Erasmus, e ao uso de apoio extra-aulas
no horário de atendimento das unidades curriculares.

 
5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 

It is for the Pedagogical Council to promote and conduct regular surveys of the teaching performance of the organic
unity, teachers and equipment and its analysis and dissemination. This procedure is established and is part of the
monitoring instruments of IPP Quality Management System. This council should examine complaints concerning
pedagogical flaws and propose the necessary measures. Also the IPP is provided with a Student Ombudsman and an
Office of Psycho-Pedagogical, which provide their services to the entire IPP community, considering all the academic
path from the entrance (adaptation), the frequency and output (transition for the labor market). Also the course
committee supports the students in the study programme in their training and encourage them to proceed the
extracurricular internship, insertion in Erasmus programs, and the use of extra-class support.

 
5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 

Criação de equipas de recepção dos estudantes, sob a coordenação da Associação de Estudantes, com a colaboração
de Gabinetes de Apoio existentes no IPP. 

 O Guia do Estudante, enquanto publicação do Instituto Politécnico de Portalegre, contém informação sobre:
 -Descrição geral do estabelecimento de ensino;

 -Órgão de gestão;



-Provedor do estudante
 -Oferta formativa;

 -Informações práticas de carácter geral;
 -Serviços de Acção Social;

 -Actividades extracurriculares;
 -Calendário académico;

 -Estrutura organizativa;
 -Serviços, espaços de apoio e equipamentos especializados;

 -Departamentos e suas estruturas de funcionamento;
 -Plano de estudos;

 -Saídas profissionais;
 -Regulamentos.

 O Coordenador do Curso informa sobre o funcionamento do ciclo de estudos e sobre a estrutura interna de
organização da Escola Superior de Tecnologia e Gestão.

 Apoio prestado pelos docentes com orientações tutórias e acompanhamento na integração do estudante.
 

 
5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 

Implementation of students’ reception teams, under the coordination of the Students’ Association and in collaboration
with the existing supportting Offices of the Polytechnic Institute of Portalegre, which facilitates the students’ reception
and integration.

 The Student Guide, being a publication of the Polytechnic Institute of Portalegre, includes information on:
 -Overview of the school;

 -Management body;
 -Student Ombudsman;

 -Academic offer;
 -General guidance;

 -Social Services;
 -Extracurricular activities;

 -Academic calendar;
 -Organizational structure;

 -Services, support areas and specialized equipment;
 -Departments and their operational structures;

 -Study plans;
 -Careers prospects;

 -Regulations.
 The Course Coordinator provides information on the running of the course, on the internal organizational structure of

the School of Technology and Management.
 Support provided by teachers in tutorials sessions and accompanying the students’ integration.

 
5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 

A Bolsa de Emprego do IPP, acessível aos estudantes através de uma plataforma online, possibilita a inscrição para a
procura de emprego. Após a inscrição, o estudante recebe de imediato as ofertas de emprego na área de formação.
Nesse portal (www.emprego.ipportalegre.pt) dá-se a conhecer as ofertas de emprego registadas na base de dados de
forma a permitir uma mais fácil integração dos estudantes no mercado de trabalho. 

 O Gabinete de Emprego e Empreendedorismo, contribui para facilitar a transformação do conhecimento em ideias de
negócio. Para além de fomentar uma cultura empreendedora, procura tornar os estudantes dinâmicos na procura de
novas saídas profissionais e na criação do seu próprio emprego.

 O Instituto Politécnico de Portalegre participa anualmente na iniciativa Poliempreende, um concurso de ideias e
projetos empresariais aberto aos alunos. As UC de Projeto, Seminário, Organização e Gestão de Projetos, e Gestão e
Produção proporcionam conteúdos sobre prática profissional.

 
 
5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 

The "Bolsa de Emprego do IPP", accessible to students via an online platform, enables the record to the job search.
After enrollment, students receive immediate job vacancies in their area.In this portal (www.emprego.ipportalegre.pt)
gives to know the job vacancies registered in the database to allow an easier integration of students into the labor
market.

 The "Gabinete de Emprego e Empreendedorismo", contributes to facilitate the transformation of knowledge into
business ideas and in addition to promoting an entrepreneurial culture, it tries to motivate students to be proactive
when looking for new career opportunities and creating their own employment.

 The Poliempreende contest, fosters an entrepreneurial culture and is organized in workshops which give students
knowledge in the areas of entrepreneurship.

 The curricular units, Seminar, Organization and Project Management, and Management and Production provide content
on professional practice.

 
 
5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem. 

Os inquéritos de satisfação dos estudantes são um dos indicadores da qualidade do processo da Actividade
Curricular do Sistema de Gestão da Qualidade do IPP. Dos mesmos há um plano de publicitação e é realizada uma
análise dos pontos fracos (e fortes). Dessa análise tem resultado em novas propostas de aquisição de equipamentos e
de bibliografia, em propostas de visitas de estudo, bem como em sugestões de organização e funcionamento das



unidades curriculares, dos laboratórios ou da ESTG no que toca a horários, aulas ou exames. Os resultados, no que
diz respeito aos docentes, são também indicadores constantes na grelha de avaliação de desempenho.

 
5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 

The Students satisfaction inquiries are one of the quality evaluation tools used in the process of Curricular Activity of
the Quality Management System of the Polytechnic Institute of Portalegre. The inquiries’ results are disseminated and
is performed an analysis of the weaknesses (and strengths). This analysis has resulted in new proposals for purchase
of equipment and literature, in proposals for study visits, as well as suggestions organization and operation of UC,
laboratories or ESTG when it comes to schedules, classes or exams. As for the teachers, the results are also indicators
listed in the performance evaluation grid.

 
5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 

Existência de um gabinete de Relações Internacionais que promove a mobilidade internacional ao nível do IPP.
 Reconhecimento dos créditos realizados ao abrigo de um período de mobilidade. Toda a oferta formativa está

organizada em ECT’S o que facilita todo o processo de mobilidade.
 Promoção de novos protocolos com Instituições Estrangeiras com licenciaturas nas mesmas áreas científicas da

ESTG. É dada aos alunos que efectuam períodos de mobilidade a possibilidade de frequentarem um curso de
Português com a duração de um semestre lectivo, atribuindo aos alunos 5 ECTS suplementares. 

 Elaboração de um plano de estudos com UC disponíveis em inglês, estando a decorrer neste momento, uma recolha
de informações junto dos Docentes para inquirir sobre a disponibilidade de receberem alunos Erasmus. 

 Elaboração de material de informação em inglês a divulgar a Escola, os Serviços, os Cursos da ESTG, que será
enviado às Instituições parceiras no âmbito de uma campanha de divulgação da ESTG.

 
 
5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 

There is an international Relations Office which promotes the international Mobility at international level in IPP.
 Recognition of credits obtained under a period of mobility. The whole academic offer is organized in ECTS, which

makes the whole process of mobility easier.
 Establishment of new protocols with foreign institutions, which offer degrees in the same scientific areas as the ESRG-

Students under mobility programmes and during the periods of mobility are offered the possibility of attending a
Portuguese Language course lasting one semester. This course gives students 5 additional ECTS. 

 Development of a study plan with curricular units fully available in English language. Information is now being
collected about the teachers who are willing to receive Erasmus students.

 Preparation of information materials in English, to promote the School, Services and Degree Courses. These materials
will be sent to partner institutions as part of a dissemination campaign of the ESTG.

 
 

6. Processos

6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos

6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes,
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento. 

Cerca de 80% de UC do curso são de tipologia TP e PL, destas, em cerca de 50% são realizados projetos específicos
de Design de Comunicação. Destas UCs de caráter projetual destacam-se as de Projeto I e II, no último ano do ciclo de
estudos. Estes projetos, com carácter de final de curso, realizam-se em equipa, com trabalhos de maior dimensão e
complexidade. Aqui fomenta-se o contacto com instituições da região.

 O contacto com profissionais da área e com bons exemplos da prática profissional é efetuado, curricular e extra
curricularmente, através da organização de palestras, workshops e visitas de estudo a empresas da especialidade
(ateliers, agências e gráficas). A formação cultural e artística é igualmente promovida através de palestras e visitas de
estudo a instituições culturais. 

 Na UC de Seminário, no último semestre, organiza-se um evento de divulgação de design, com exposições, palestras e
workshops. Nesta UC realiza-se ainda uma experiência de trabalho em entidades da região, com duração aproximada
de 30 horas.

 A adaptação ao mercado de trabalho e ao nível de exigência global é uma das vantagens competitivas deste curso,
com licenciados capazes de dar resposta às necessidades das empresas e do mercado, conforme se pode verificar
pelo índice de empregabilidade do curso. 

 A constante inovação tecnológica aplicada a este tipo de oferta formativa implica uma atualização de equipamentos e
software, cujo impacto é determinante para manter o sucesso da formação dos estudantes. 

  
A formação de designers pela presente instituição representa neste âmbito, e até ao momento, cerca de 23 anos de
formação pedagógica, educativa e cultural no contexto da formação em design de comunicação. 

 A resposta de caráter profissional e de ação educativa atua num contexto de inovação do tecido empresarial, como
seja na identidade visual corporativa das empresas, ilustração e edições e publicações várias, e surge com uma
abertura a novos mercados de trabalho, como sejam a comunicação digital e a comunicação online, na criação de
dispositivos móveis, conteúdos para a web, edição de imagem e software. 

 A formação deste tipo de profissionais proporcionou neste âmbito a criação de pequenas e médias empresas na
região e possibilitou ainda que os licenciados na área de Design de Comunicação pudessem integrar empresas
maiores e internacionais. 

 As valências adquiridas por estes licenciados tem proporcionado uma integração e continuidade das competências



adquiridas neste ciclo de estudos, bem como facilitado a interligação com equipas multidisciplinares nas áreas
complementares do conhecimento.

 
6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and measurement
of its degree of fulfillment. 

Roughly 80% of all curricular units are TP (theoretical and practical) and PL (Practical and laboratorial), among them,
about 50% carry out specific projects of Communication Design. These are Curricular units with a projetual character,
particularly Project I and Project II, in the last year of the course. These final course projects are larger and more
complex, developed in teamwork, and promote contact with regional institutions.

 Contact with professionals and with good examples of professional practice is promoted, curricular and extra
curricular, by organizing lectures, workshops and field trips to specialized companies (graphic production, design
studios and agencies). Cultural and artistic training is also promoted through lectures and field trips to cultural
institutions.

 In Seminar curricular unit, in the last semester, is organized a promotional design event, with exhibitions, lectures and
workshops. In this UC is also held a work experience with the regional entities, for approximately 30 hours.

 The adaptation to the labor market and to global standards is one of the competitive advantages of this course, with
students capable to respond to market requests, as evidenced in the course employability index.

 The unceasing technological innovation applied to this type of course implies an upgrade of equipment and software,
whose impact is crucial to maintain the success of the course and its students.

 The design education in this institution is, in this context, and so far, about 23 years of teaching, educational and
cultural training in communication design.

 The professional response and educational activities happens in an entrepreneurial innovation context, such as
corporate branding, illustration and various editorial publications, and with an openness to new labor markets such as
digital communication and online communication, the creation for mobile devices, publications for the web, image
editing and software.

 The education of such professionals provided in this context the creation of small and medium enterprises in the
region and still made it possible the integration of graduates in Communication Design in larger and international
companies.

 The capabilities acquired by these students provides integration and continuity of the knowledge acquired in this
course, as well as the interconnection with multidisciplinary teams in complementary areas of knowledge.

 
 
6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho. 

Realização de 1 a 2 reuniões semestrais de docentes do curso para preparação e balanço das aulas onde são
combinados procedimentos de trabalho comuns entre docentes e a realização de exercícios interdisciplinares. As
metodologias de ensino podem também ser ajusta-das em função de possíveis dinâmicas diferentes entre turmas. 

 A relação próxima de docentes com alunos permite a troca aberta de opiniões. Diretamente e através dos inquéritos
pedagógicos semestrais, os alunos sugerem melhorias dos métodos e conteúdos que são consideradas nas reuniões
de curso. 

 Anualmente são entregues propostas de aquisição de novas referências bibliográficas.
 Os docentes têm procurado uma formação contínua através da presença em ações de formação, congressos ou

conferências nacionais e internacionais e a frequência de cursos Pós-Graduados, Doutoramento e Pós-Doutoramento.

 
6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 

Realization of 1 to 2 semi-annual meetings of the course teachers to prepare and balance of the classes where are
combined joint working procedures between teachers and conducting interdisciplinary exercises, and scheduling
pitching. The teaching methodologies can also be adjusted for different possible dynamics between classes.

 The close relationship of teachers with students allows for open exchange of views. Directly and through semi-annual
educational surveys, students suggest improvements in methods and content that are considered in the course of
meetings.

 Proposals to acquire new references are delivered annually.
 Teachers have sought further training through the presence in training sessions, conferences or national and

international conferences and frequency Postgraduate courses, Doctoral and Post-Doctoral.

 

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa X - Introdução ao Design de Comunicação / Introduction to Communication Design

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Introdução ao Design de Comunicação / Introduction to Communication Design

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Ana Paula de Jesus Lopes Gaspar

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Ana Paula de Jesus Lopes Gaspar (60 TP; 20 OT)



 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Pretende-se com esta Unidade Curricular adquirir uma base informativa, formativa e analítica na área da comunicação
visual, independentemente do meio em que a informação é veiculada. Pretende-se um contacto com valores, atitudes,
problemas e vocabulário específico dos profissionais de Design de Comunicação.

 Esta Unidade tem como objectivo desenvolver capacidades de articulação, análise e apreciação crítica de objectos de
comunicação através de diferentes perspectivas de observação, bem como, com áreas tangentes a um profissional de
Design de Comunicação. 

 A Unidade Curricular tem ainda como objectivo conhecer os meios que permitam a concepção de objectos
comunicacionais, independentemente do meio em que se processam, bem como adquirir conhecimentos que
permitam a resolução de problemas de comunicação visual.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The aim with this course acquire an informative, formative and analytical basis in the field of visual communication,
regardless of the medium in which information is conveyed. It is intended for a contact with values, attitudes, problems
and specific vocabulary of Communication Design professionals.

 This unit aims to develop joint capabilities, analysis and critical assessment of communication objects through
different perspectives of observation and, with tangents to a professional areas of Communication Design.

 The Course also aims to know the means for the design of communication objects, regardless of the medium in that
process and acquire knowledge to the resolution of visual communication problems.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Enquadramento das diversas vertentes do design e principais áreas de actividade.
 Contextualização histórica do design gráfico no século XX.

 Abordagem teórica sobre os processos e técnicas de comunicação.
 A Semiótica e a sua interligação com o Design de Comunicação, suas características gerais e os sistemas sensoriais.

Abordagem à percepção visual e o seu entendimento no processo da comunicação. Aspectos culturais e um
entendimento da aplicação da cor, enquanto elemento fundamental na comunicação visual.

 Conceitos: indício, ícone, sinal, símbolo e signo visual.
 A percepção da forma, da cor e a interacção entre os diversos elementos na composição.

 O processo de análise na composição de objectos de Design de Comunicação:
 . Análise denotativa

 . Análise da composição formal
 . Análise conotativa (icónica e linguística)

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Framework of the various aspects of the design and main areas of activity.
 Historical context of graphic design in the twentieth century.

 Theoretical approach to the processes and communication techniques.
 The Semiotics and its interconnection with the Communication Design, its general characteristics and sensory

systems. Approach to visual perception and your understanding in the communication process. Cultural aspects and
an understanding of the application of color as a crucial element in visual communication.

 Concepts: sign, icon, sign, symbol and visual sign.
 The perception of form, color and the interaction between the various elements in the composition.

 The review process in the composition of Communication Design of objects:
   . denotative analysis

   . Analysis of formal composition
   . Connotative analysis (iconic and linguistic)

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A Unidade Curricular pretende dar a conhecer os processos comunicativos e entender os aspectos culturais na
comunicação visual. Esta Unidade visa demonstrar e compreender os diversos aspectos na composição de um
objecto de Design de Comunicação. Através de um reconhecimento do uso e do significado numa composição visual,

 pretende-se através de uma abordagem teórica e prática, demonstrar e estabelecer um enquadramento do designer
num processo de criação e resolução de problemas de comunicação visual. 

 A introdução de conceitos como o signo visual, demonstra-se pelo desenvolvimento de propostas de carácter prático,
cuja aplicação de elementos teóricos oriundos da ciência da semiótica se demonstram fundamentais na disciplina de
Introdução ao Design de Comunicação.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The Course aims to present the communicative processes and understand the cultural aspects in visual
communication. This unit aims to demonstrate and understand the various aspects in the composition of a work of
Communication Design. Through a recognition of the use and meaning in a visual composition,

 it is intended through a theoretical and practical approach, demonstrate and establish a framework for a designer to
create and solve visual communication problems process.

 The introduction of concepts such as visual sign, demonstrated by the development of practical proposals, the
application of theoretical Elements based on semiotics fundamental science show in an Introduction to
Communication Design.



 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 1. Avaliação de frequência*
 Trabalhos teórico-práticos – 80%

 Participação – 20%
 * Realização de trabalhos teórico-prático, mediante propostas a apresentar pelo docente, e entregues obrigatoriamente

até às datas limite estipuladas. Participação na realização de trabalhos práticos de curta duração em espaço de aula.
  

2. Avaliação por Exame*
 Prova prática – 70%

 Prova teórica – 30%
 * Condições de acesso aos exames 

 Além das excepções especificamente regulamentadas, têm acesso aos exames os alunos cuja média ponderada das
diversas componentes práticas e laboratoriais seja igual ou superior a 7,0 valores. Exames de 1ª e 2ª oportunidade e
época especial de avaliação: a conclusão ou melhoria do trabalho teórico-prático desenvolvido nas aulas, a entregar
na data marcada para o exame.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 1. Frequency Rating *
 Theoretical and practical work - 80%

 Participation - 20%
 * Conducting theoretical and practical work through proposals to be presented by the teacher, and delivered to the

mandatory stipulated deadlines. Participation in the practical work of short duration in class space.
  

2. Evaluation by Examination *
 Practical test - 70%

 Theoretical test - 30%
 * Conditions for access to examinations

 In addition to the specifically regulated exceptions, have access to exams students whose weighted average of the
various practices and laboratory components is equal to or greater than 7.0 values. Exams 1st and 2nd chance and
special time of evaluation: the completion or improvement of theoretical and practical work in class, to be delivered on
the date set for the test.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A Unidade Curricular de Introdução ao Design de Comunicação, encontra-se organizada em horas de contacto teórico-
práticas, que incluem a concretização de trabalhos de cariz teórico e prático. Os projectos de comunicação são
desenvolvidos com base nos conhecimentos teóricos adquiridos, bem como no acompanhamento dos trabalhos. A
Unidade curricular dispõe da parte do docente um número de horas para orientação tutórica e direccionadas para o
acompanhamento das propostas entregues, deste modo pretende-se dar um apoio ao desenvolvimento de
competências e de metodologias de trabalho fundamentais para uma avaliação final para cada proposta entregue.

 No processo de desenvolvimento de cada proposta, seguem-se indicações de uma metodologia adequada à
aprendizagem, bem como o consequente domínio dos processos metodológicos próprios para o desenvolvimento de
projectos de design de comunicação.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The subject of Introduction to Communication Design, is organized in hours of theoretical and practical contact,
including the implementation of theoretical and practical nature of work. Communication projects are developed on the
basis of theoretical knowledge, as well as monitoring of the work. The curricular unit of the teacher has a number of
hours to tutórica guidance and targeting the monitoring of delivered proposals thus aims to give support for the
development of skills and core labor methodologies for a final evaluation for each proposal submitted .

 In the development process of each proposal, the following are indications of an appropriate methodology to learning
and the consequent area of own methodological processes for the development of communication design projects.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 ARNHEIM, Rudolf. (1992). Arte e Percepção Visual – Uma psicologia da visão criadora. Pioneira, São Paulo.
 ARNHEIM, Rudolf. (1990). O Poder do Centro – Um estudo da composição nas artes visuais. Edições 70, Lisboa.

 DONDIS, Donis. (1991). Sintaxe da Linguagem Visual. Martins Fontes, São Paulo.
 DORMER, Peter. (1995). Os Significados do Design Moderno – A caminho do século XXI. Centro Português de Design,

Lisboa.
 FRASCARA, Jorge. (2004). Communication Design – Principles, methods, and practice, Allworth, Nova Iorque.

 FRUTIGER, Adrian. (s.d). Signos, Ícones, Símbolos.
 GREGORY, R.L. (1968). A Psicologia da Visão – O olho e o cérebro. Biblioteca Univ. Inova, Porto.

 ITTEN, Johannes (2000). Art de la Couleur. Dessain et Tolra.
 JOLY, Martine. (2005). A Imagem e os Signos. Edições 70, Lisboa.

 JOLY, Martine. (1999). Introdução à Análise da Imagem. Edições 70, Lisboa.
 RODRIGUES, Adriano Duarte. (1999). As Técnicas da Comunicação e da Informação, Presença, Lisboa.

 

Mapa X - Desenho I / Drawing I



6.2.1.1. Unidade curricular:
 Desenho I / Drawing I

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Helena Cristina Martins Ferreira Major

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Helena Cristina Martins Ferreira Major (60 TP; 20 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Objectivos Gerais
 - Compreender o desenho como um processo de observação, registo e comunicação;

 - Desenvolver a capacidade de representação e de expressão através do desenho;
 - Estruturar as formas do objeto e do espaço envolvente.

  
Objectivos Específicos

 Percepção Visual
 - Introduzir o desenho como um processo de observação, registo e comunicação;

 - Mostrar a importância do sentido da visão;
 - Enunciar alguns dos fatores que influenciam a perceção das formas;

 - Estudar os elementos visuais na construção de imagens comunicacionais.
  

Representação do objecto
 Desenvolver metodologias de representação;

 Esclarecer a aplicação de processos, técnicas e instrumentos de forma a estimular e desenvolver a imaginação e a
criatividade;

 Enunciar um conjunto de técnicas e materiais e saber aplicá-los na representação, na expressão e na comunicação;
 Introduzir o conceito de composição e apontar diferentes relações entre as formas.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 General Objectives
 - Understand the drawing as a process of observation, register and communication;

 - Develop the capacity of representation and expression through drawing;
 - Structure forms the object and the involving space.

  
Specific Objectives

 - Visual perception
 - Enter the drawing as a process of observation, recording and reporting;

 - Show the importance of the sense of sight;
 - List some of the factors influencing the perception of forms;

 - To study the visual elements in the construction of communication images.
  

Object representation
 - Develop representation methodologies;

 - Clarify the application of processes, techniques and tools in order to stimulate and develop imagination and
creativity;

 - Enunciate a set of techniques and materials and how to apply them in the representation, in expression and
communication;

 - Introduce the concept of composition and indicate different relationships between shapes.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Percepção Visual
 . A origem do Desenho

 . Desenho e Percepção
 . Elementos da linguagem visual: ponto, linha, plano, volume, cor, textura e tamanho

 . Organização formal: composição, forma/fundo, simetria/assimetria, proporção, equilíbrio, contraste,
estática/dinâmica/cinética, relação entre as formas.

  
Representação do objecto

 . Desenho de observação
 . Técnicas, materiais e suportes

 . Análise estrutural da forma
 . Desenho linear

 . Desenho volumétrico
 . Objeto e espaço envolvente

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Visual perception
 . The origin of the drawing

 . Drawing and Perception



. Elements of visual language: point, line, plane, volume, color, texture and size
 . Formal organization: composition, form / background, symmetry / asymmetry, proportion,

 balance, contrast, static / dynamic / kinetic, relationship between the forms.
  

Object representation
 . Observation Drawing
 . Techniques, materials and supports

 . Structural analysis of the form
 . Linear drawing

 . Volumetric drawing
 . Subject and involving space

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Tratando-se, no curso, do primeiro contacto com o desenho, esta unidade incide em conceitos base que constituem
esta disciplina. Assim, é privilegiado numa primeira abordagem, a perceção visual, onde os elementos base da
linguagem visual para a construção de qualquer forma e estudo da organização formal - que permite não só ampliar o
conhecimento do desenho como forma de expressão, mas também ajuda a melhor explorar e relacionar, os elementos
da linguagem visual, pela relação que se estabelece entre as diversas formas -, são os conteúdos base de
sustentação, numa área tão complexa como o desenho.

 Enquanto disciplina com um carácter, essencialmente, prático, surge um segundo momento, onde se propõe o
desenvolvimento de experiências, utilizando principalmente recursos da expressão plástica, que permitam relacionar a
primeira abordagem e ajudem a melhor compreender a distância que separa a experiência efetiva da representação, da
sua respetiva experienciação afetiva.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 Because Drawing I, is the first contact with the drawing, this unit focuses on basic concepts that constitute this
course. Thus, it is privileged in a first approach, visual perception, where the basic elements of visual language for the
construction of anyway and study of formal organization - which allows not only enlarge the drawing of knowledge as
a form of expression, but also helps to better explore and relate the elements of visual language, the relationship
established between the various forms - are the support base content, in such a complex area like drawing.

 As a discipline with a character essentially practical, there comes a second time, which proposes the development of
experiencies using mainly resources of artistic expression, which allow relating the first approach and help to better
understand the distance between the effective experience of representation of their respective experiencing affective.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As aulas dividem-se entre momentos de intervenção teórica, realização de exercícios práticos e desenvolvimento das
propostas de trabalho. São principalmente orientadas em sessões práticas, de investigação e experimentação, que
culminarão na realização e apresentação dos trabalhos propostos.

  
Avaliação de Frequência

 Componente/Peso
 Exercícios teórico/práticos-80%

 Diário(s) Gráfico(s)-20%
  

Avaliação por Exame
 Época Normal/Época Recurso/Época Especial

 As três épocas de exame possuem as mesmas características:
 Realização de um conjunto de trabalhos práticos, mediante proposta a apresentar pelo docente, numa data estipulada

pelos serviços administrativos para a realização da prova.
  

Componente/Peso
 Exercícios práticos-100%

 Além das exceções especificamente regulamentadas, têm acesso aos exames os alunos cuja média ponderada das
diversas componentes práticas e laboratoriais realizadas na unidade curricular seja igual ou superior a 7,0 valores.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The classes are divided between moments of theoretical intervention, practical exercises and development of
proposals for work. They are mainly oriented on practical sessions, research and experimentation, leading up to the
completion and presentation of the proposed work.

  
Evaluation frequency

 Component / Weight
 Theoretical exercises / practical-80%

 Daily (s) Graph (s) -20%
  

Evaluation exam
 Normal Season / Season Feature / Special Season

 The three exam periods have the same characteristics:
 Realization of a set of practical work, by proposal by the teacher on a date stipulated by the administrative services to

perform the test.
 



 
Component / Weight

 Practical exercises-100%
 In addition to the specifically regulated exceptions, have access to exams students whose weighted average of the

various practices and lab components made in the course is equal to or greater than 7.0 values.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular, visto que o método aplicado
possibilita atingir os objetivos especificamente designados. A duração do semestre letivo desta unidade curricular, foi
definida, tendo por base os objetivos e competências a serem adquiridos pelos alunos. Na estruturação das aulas
práticas, com algumas referências teóricas de complemento, é feita a exposição de matérias que privilegiam os
conteúdos programáticos, e onde os alunos são chamados a resolver exercícios baseados, não só em formas simples,
mas numa fase posterior, incidindo na resolução de problemas práticos adequados e ajustados a cada conteúdo
programático. 

 Deste modo, permite-se que, de uma forma gradual, os alunos adquiram as competências necessárias ao longo do
semestre para obter a aprovação. A metodologia de ensino encontra-se centrada no aluno, que ao longo do semestre
vai aprendendo e aplicando os conceitos adquiridos, com o seu trabalho autónomo e com a ajuda do docente. Desta
forma, é dada particular importância à avaliação contínua, que permite que o aluno possa, ao longo do semestre,
demonstrar faseadamente as competências adquiridas com o seu trabalho, e a evolução do mesmo.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The teaching methods are consistent with the objectives of the course, because the applied method allows achieving
the objectives specifically designated. The duration of the semester this course was defined, based on the objectives
and competencies to be acquired by students. In structuring the practical classes, with some theoretical references
complement the exhibition of matters in line is made with the syllabus, and where students are asked to solve
exercises based not only on simple shapes, but at a later stage, focusing on Resolution of appropriate practical
problems and tailored to each program content.

 Thus, if allowed to, in a gradual manner, students acquire the skills throughout the semester to get approval. The
teaching methodology is centered on the student, that over semester will learn and apply the concepts acquired, with
its autonomous work and with the teacher's help. Thus, it is particularly important given the continuous assessment,
which allows the student can, throughout the semester, demonstrate the skills acquired in stages with their work, and
the evolution of it.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 ARNHEIM, R.(1998). A Arte e Percepção Visual - Uma psicologia da visão criadora, Biblioteca
 Pioneira da Arte. ISBN: 9788522101481.

 DONDIS, D. (1997). A Sintaxe da Linguagem Visual, Ed. Martins Fontes. ISBN: 9788533605831.
 KANDINSKY, W. (1996). Ponto, Linha, Plano, Lisboa: Edições 70. ISBN: 972-44-0566-4.

 MASSIRONI, M. (1998). Ver pelo desenho: aspectos técnicos, cognitivos, comunicativos. Lisboa: Edições 70. ISBN:
9789724416113.

 MOLINA, J. (2005), El Manual de Dibujo, Editora Catedra. ISBN: 9788437619248.

 

Mapa X - Edição Electrónica I / Desktop Publishing I

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Edição Electrónica I / Desktop Publishing I

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Pedro Alexandre Santos Matos

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Vera Lúcia Vintém Barradas Martins (60 TP; 20 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Os objetivos de aprendizagem são:
 - Dar aos alunos uma base formativa/informativa na área da edição assistida por computador. 

 - Exploração e a optimização das ferramentas de edição electrónica na resolução de problemas de comunicação. 
 - Conhecer processos, instrumentos e técnicas de produção de materiais de comunicação.

 - Desenvolver capacidades de adaptação à rápida evolução dos meios digitais.
 - Enquadrar historicamente meios e técnicas de produção de materiais de comunicação.

 - Sensibilizar para as questões éticas e legais no uso dos meios digitais no desempenho da profissão.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The learning outcomes are:
 - Give students a training / information base in the area of desktop publishing.

 - Exploration and optimization of electronic publishing tools to solve communication problems.
 



- Know processes, tools and production techniques of the communication materials. 
 - Develop methods of adapting to digital media rapid evolution.

 - Historically frame media and production techniques of the communication materials
 - Raising awareness of the ethical and legal issues in the use of digital media in the performance of the profession.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Desenho vectorial:
 - Fundamentos do desenho vectorial 

 - Aplicações do desenho vectorial / ilustração digital
 - Técnicas de desenho vectorial 

 - Conversão de bitmaps em desenhos vectoriais – tracing 
 - Conversão de desenhos vectoriais em bitmaps – rasterização

 - Exportação e importação de arquivos digitais
 - Sistemas de cor e suportes de publicação 

  
Processamento e edição de texto:

 - Técnicas de processamento e edição de texto
 - Ferramentas de formatação de texto

 - Ferramentas de efeitos especiais com texto
 - Digitalização e tratamento de texto

 - Formatos de arquivo de fontes digitais
 - Instalação, ativação e remoção de fontes tipográficas

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Vector drawing:
 - Fundamentals of vector drawing

 - Applications of vector drawing / digital illustration
 - Vector drawing techniques

 - Bitmap conversion to vector drawings - tracing
 - Conversion of vector drawings to bitmaps - rasterize

 - Export and import of digital files
 - Colour systems and publishing media.

  
Processing and text editing:

 - Processing techniques and text editing
 - Text formatting tools

 - Special effects tools with text
 - Scanning and processing of text

 - File formats of digital sources
 - Installation, activation and removal of typographic fonts.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A abordagem, análise e experimentação das ferramentas de desenho vetorial permitem ao aluno um conhecimento
abrangente da edição assistida por computador, bem como representam uma base formativa para a resolução de
problemas comunicacionais. A edição de texto apresenta ao aluno não só uma ferramenta da gestão tipográfica, mas
permite também o conhecimento formal da letra e o respeito ao desenho de cada tipo. Na experimentação das
ferramentas está implícita a adequação de uma metodologia eficaz para a exploração de qualquer meio digital de
edição electrónica.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The approach, analysis and testing of vector drawing tools allow students a comprehensive knowledge of desktop
publishing, as well as represent a training base for solving communication problems. The text edition features the
student not only the printing management tool, but also allows the formal knowledge of the letter and the respect to
the design of each type. At the trial of the tools implies the adequacy of an effective methodology for the operation of
any digital means of electronic publishing.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Apresentação teórica das ferramentas de edição electrónica direcionadas para os conteúdos propostos, seguida da
apresentação tutorial dessas mesmas ferramentas. Realização de trabalhos laboratoriais que cruzam a execução
técnica com o desenvolvimento conceptual dos materiais de comunicação. A prova escrita final avalia os conteúdos
teóricos apreendidos. 

  
Os métodos de avaliação seguem o esquema abaixo exposto: 

 PARTICIPAÇÃO 15 %
 TRABALHOS PRÁTICOS LABORATORIAIS 65 %

 Exercícios Laboratoriais
 5% + 5% + 5% + 5% Proposta de Trabalho Final 45% 

 PROVA ESCRITA 20 %



 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Theoretical presentation of electronic editing tools directed to the proposed contents followed by tutorial presentation
of these same tools. Carrying out laboratory work crossing the technical implementation with the conceptual
development of communication materials. The final written test evaluates the contents seized and understandings of
the proposed methods.

  
The evaluation methods follow the diagram below exposed:

 PARTICIPATION 15 %
 LABORATORY PRACTICAL WORK 65 %

 Lab exercises
 5% + 5% + 5% + 5% Final work 45% 

 WRITTEN TEST 20 %

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A aplicação da metodologia apresentada, está orientada para os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. As
exposições teóricas representam uma base formativa das ferramentas, que complementada com a apresentação de
tutoriais capacita o aluno da resolução dos exercícios laboratoriais propostos. Os exercícios são desenvolvidos em
laboratório adequado às necessidades e objetivos da unidade curricular permitindo ao alunos uma experimentação
plena, sem constrangimentos de ordem técnica. A resolução dos exercícios é acompanhada e orientada não só para a
eficácia para também para o respeito por questões éticas e legais do uso dos meios digitais, numa aproximação aos
métodos profissionais.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The application of this methodology is geared to the learning objectives of the course. Theoretical lectures represent a
training base of the tools, which complemented by the presentation of tutorials enables the student the resolution of
the proposed lab exercises. The exercises are developed in appropriate laboratory to the needs and objectives of the
course, allows the students a full trial, no technical constraints. The resolution of the exercises is accompanied and
directed not only to the effectiveness to also respect for ethical and legal issues of the use of digital media, an
approach to professional methods.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 - CAPLIN, S. & BANKS, A. 2003. The Complete Guide to Digital Ilustration. US: Watson-guptill publications.
 - OLSEN, G. 1989. Getting started in computer graphics. Cicinnati: North Light Books.

 - PFIFFNER, P. & FRASER, 1994. B. How Desktop Publishig works, USA: Ziff-Davis Press. 
 - SIMÕES, G.R. 1993. O que é Informática. Lisboa: Difusão Cultural.

 - WHYTE, R. 1994. How computers work. Emeryville: Ziff-Davis Press.
 - JENKINS, S. 2009. How to do Everything Adobe Illustrator CS4. NY: McGraw-Hill.

 - ALSPACH, T. 2010. Adobe Illustrator CS5 Bible. US: Wiley Publishing Inc.
 - BLANCHARD, G. 1988. La Letra. Caligrafia, logotipos, tipografia, sistemas de reproducción e impresión. Barcelona:

Ediciones CEAC.
 - RIBEIRO, M. 1983. Planejamento visual gráfico. Brasília: Linha gráfica editora.

 - PECK, W. 2003. Great Web Typography, US: Wiley Publishing, Inc.
 - WADDINGTON, A. 1996. The Creative Calligraphy Source Book. NY: Watson-Guptill Publications.

 

Mapa X - Fotografia / Photography

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Fotografia / Photography

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Nuno Miguel Chuva Vasco

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Josélia Jesus Silva Pedro (30 TP; 30 PL; 20 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Dar aos alunos conhecimentos básicos acerca do processo fotográfico e pô-los em contacto com os instrumentos e
conceitos chave da arte de fotografar.

 No final desta Unidade Curricular, os alunos devem saber manusear um aparelho fotográfico, conhecer as
características dos materiais fotossensíveis, ter conhecimentos acerca da luz e da importância crucial desta em
fotografia e ter controlo sobre a exposição da película à luz. Devem ainda saber usar acessórios como fotómetros e
filtros.

 Tomar consciência da fotografia como um processo em que as possibilidades técnicas devem estar ao serviço da
criatividade e em que é necessário compreender os processos mecânicos, óticos e químicos que estão entre um
objeto e a sua representação fotográfica

 



 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Give the students the basic knowledge’s about the photographic process and put them in contact with the instruments
and key concepts of the art of photography.

 At the end of the course unit the learner is expected to be able to: manage the camera, know the photosensitive
material characteristics, have knowledge’s about light and the crucial importance of this in photography and have
control over the light exposure to the film/sensor. They must know also use accessories such as photometers and
filters.

 Have the consciousness that photography is a process where the technical possibilities must be at the service of
creativity and it is necessary to understand the mechanical, optical and chemical processes that are between an object
and its photographic representation. 

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Capítulo 1:
 - Visualização (P&B)

 - Luz (natural)
 - A Câmara: obturador, diafragma, ISO, focagem, objetivas e acessórios. 

 a) Controlo da exposição da imagem fotográfica;
 b) Velocidades de obturação;

 c) Profundidade de campo.
 - Composição: perspetiva, planos, escala, padrão, tonalidade, textura e contraste.

 -Pós-produção em laboratório analógico: controlo da representação fotográfica da imagem (visualização a P&B).
 Capítulo 2: 

 - Temperatura de cor 
 - Luz (controlo da iluminação artificial em estúdio fotográfico)

 - Visualização (Cor)
 - Composição (aprofundamento das matérias dadas neste ponto, introdução dos elementos cromáticos na

organização da imagem)
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Chapter 1:
 - Visualization (B&W)

 - Light (natural)
 - The camera: shutter, aperture, ISO, focus, lenses and accessories.

 a) Exposure controls of the photographic image;
 b) Shutter speeds;

 c) Depth of Field.
 ∙- Composition: perspective, plans, scale, pattern, tone, texture and contrast.

 -Post-production in analogic lab: control of the photographic image representation (visualization B&W).
  

Chapter 2:
 - Color temperature

 -Light (control of artificial lighting in photographic studio)
 - Visualization (Color)

 - Composition (deepening of subjects given at this point, introduction of chromatic elements in the organization of the
image)

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Os conteúdos programáticos incluídos no capítulo um, pretendem fornecer aos alunos os conhecimentos necessários
para a compreensão do funcionamento da câmara fotográfica e das caraterísticas que devem ser tidas em conta para
atingir os fins pretendidos, ou no caso específico das imagens, visualizados. Os conteúdos previstos neste capítulo
preveem a utilização de diferentes câmaras fotográficas, sendo frequente realizar experiências simples com câmaras
de estenopo, passando gradualmente para as câmaras analógicas e digitais, com a intenção de familiarizar os alunos
com os processos de simples captação de imagem, ou com os mecanismos de uma câmara analógica, até à
complexidade de opções de uma câmara digital reflex. O segundo capítulo aprofunda os conhecimentos na
diversificação das características da captação da imagem, em diferentes ambientes e com diferentes condições de luz
e posteriormente, coloca os alunos em contacto com a edição analógica das imagens captadas.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The contents included in chapter one aim to provide students with the knowledge's necessary to understand how
operate with the camera and the features that should be taken into account to achieve its intended purpose or in the
specific case of the images, how were they visualized. The content provided in this chapter is planned for the use of
different cameras, in the first experiments are used pinhole cameras, and gradually changed to the analogic and digital
cameras with the intention to familiarize students with the image simple capture processes, or with the mechanisms of
an analogic camera until to the more complex options of a digital SLR camera. The second chapter deepens the
knowledge in the diversification of image capture characteristics in different environments and with different lighting
conditions and subsequently puts students in touch with analog editing of captured images.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 



Aulas presenciais: teóricas, teórico-práticas e práticas laboratoriais. Os exercícios teórico-práticos incidem sobre as
matérias essenciais para a aprendizagem da prática fotográfica, do funcionamento da câmara e da manipulação da luz.
Os trabalhos práticos laboratoriais têm em vista a realização da cópia e a compreensão das formas de manipulação da
representação da imagem mediante os objetivos pretendidos.

 Avaliação por frequência: 85% (P.70%; T.15%) realização de trabalhos teórico-práticos, práticos e práticos laboratoriais
para aferição dos conhecimentos adquiridos ao longo da unidade curricular; 15% participação na aula. À avaliação por
exame têm acesso os alunos cuja média ponderada das diversas componentes práticas e laboratoriais seja igual ou
superior a 7,0 valores. 

 Os exames são compostos pela realização de um trabalho individual, teórico (20%), prático e prático laboratorial
(80%), mediante proposta a apresentar pelo docente, e entregue na data estipulada.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Presencial classes: theoretical, theoretical-practical and laboratory practice. The theoretical and practical exercises
focus on the materials for teaching about photographic practice, the camera's operation and manipulation of light. The
practical laboratory work carried out will concern the making of a copy and aim understanding the ways of
manipulation of the photographic representation in view of the objectives and initial goals.

 The evaluation is carried out by frequency: 85% (70% P 15% T) theoretical and practical work, practical and laboratory
practical to measure the knowledge acquired during the course; and 15% participation in class. Evaluation by exam:
have access just the students whose weighted average of the various practices and laboratory components is equal to
or greater than 7.0 values. 

 The exams comprise the evaluation of a individual work: theoretical work (20%), practical and laboratory practical
(80%) by proposal by the teacher, delivered on the stipulated date.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 As aulas de exposição teórica servem para anteceder matérias de aplicação prática e pretendem transferir para os
alunos os conhecimentos necessários ao domínio das matérias lecionadas, e ainda dotá-los das informações e das
ferramentas disponíveis para as obter, que lhes permitam um entendimento e um aprofundamento das matérias dadas.
O visionamento de imagens fotográficas serve, essencialmente, para análise da imagem e colocar o aluno em contacto
com diferentes maneiras de ver e representar visualmente, através do uso câmara fotográfica.

 Nesta unidade curricular, dá-se primordial importância à componente prática e prática laboratorial, colocando os
alunos em contacto com a captação da imagem fotográfica e a sua pós-edição em meio laboratorial; ao domínio da
luz/iluminação e da composição na imagem fotográfica.

 A componente prática, constituída fundamentalmente pelo manuseio e controlo técnico de diferentes câmaras,
analógicas e digitais, mediante determinados fins, estabelecidos pelo docente, numa metodologia de carácter tutorial
prática, ou enunciados pelos próprios alunos, num contexto de exploração e desenvolvimento de trabalhos práticos.
Esta exploração individual acontece dentro e fora da sala de aula, como forma de aplicação dos conhecimentos
adquiridos.

 As aulas práticas são frequentemente lecionadas no exterior, em ambiente de luz natural, sendo também utilizado o
estúdio fotográfico para a captação de imagens fotográficas onde seja importante trabalhar o domínio da iluminação
artificial. Em ambiente de estúdio, é normal que seja proposto aos alunos alcançar determinados objetivos, mediante
objetivos descritos verbalmente.

 As aulas práticas possuem um carácter muito exploratório e experimentalista e é através delas e dos trabalhos
realizados pelos alunos, que o docente avalia as capacidades adquiridas pelos alunos. Os trabalhos individuais ( e de
grupo) são acompanhados pelo docente em períodos da aula e extra-aula especificados para esse fim.

 Os trabalhos práticos laboratoriais são realizados em ambiente de laboratório analógico, sendo esta prática
fundamental para o aluno adquirir os conhecimentos base na edição e pós-edição de imagem. Pois é em laboratório
que o aluno tem contacto com as principais ferramentas analógicas para editar, transformar e imprimir uma imagem
fotográfica e percebe a importância da pré-edição ou das características da captação da imagem para o sucesso dos
trabalhos a realizar com as imagens fotográficas, bem como as possibilidades técnicas que medeiam o real e a sua
representação fotográfica. Estes conhecimentos são fundamentais para o aluno perceber como pode controlar as
representações fotográficas no seu todo: captação e pós-edição de imagem, e poder vir a tirar partido das ferramentas
digitais com que terá contacto nas disciplinas de edição eletrónica.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The theoretical exposition classes serve to precede matters of practical application and wish to transfer to the
students the necessary knowledge for the photographic practice, and also give them the information and tools
necessary to understanding and deepening of this knowledge. The view of photographic images serves essentially for
analyzing the image, and put them in contact with different ways to represent and see through the camera.

 In this classes takes prime importance the practical component and laboratory practice, putting students in contact
with the capture of the photographic image and its post-editing in analogic laboratory, we also give prime importance
at light/illumination and composition in the photographic image.

 The practical component consist mainly in the handling and technical control of different cameras, analogic and
digital, under certain purposes, established by the teacher (tutorial practice), or established by the students, in a
context of exploration and development of practical work. This individual farm happens inside and outside of the
classroom as a way of application of acquired knowledge.

 The classes are often taught outdoors, in natural light environment, we also use the photo studio to capture images
where it is important to work, explore the field of artificial lighting.

 The classes have a very exploratory and experimental nature and it is through them and the work done by the
students, that the teacher evaluates the skills acquired by students. The individual work (and group) is accompanied
by the teacher in class periods and extra-class specified for this purpose.

 The laboratory practices work is carried out in analog lab environment and it is essential to the student to acquire the



basic knowledge in editing and image post-editing. For it is in the laboratory that the student has contact with the main
analog tools to edit, process and print a photographic image and realizes the importance of pre-edit or characteristics
of the image capture to the success of the work that involve the images, as well as the technical possibilities that
mediate the real and its photographic representation. This knowledge is essential for the student to notice how can
control the photographic representations as a whole: capture and image post-editing, and power come to take
advantage of digital tools that he will contact in the electronic edition disciplines.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 ADAMS, Ansel (2003) - A Câmara. São Paulo: Senac, 
 AMAR, Pierre-Jean (2001) - História da Fotografia. Lisboa: Edições 70.

 ARCARI, António (2001) - A Fotografia: as formas, os objectos, o homem. Lisboa: Edições 70.
 LANGFORD, Michael J. (1979) - Fotografia Básica. Lisboa: Dinalivro.

 BERGER, John (2002) Modos de ver. Lisboa: Edições 70.
 

 

Mapa X - Tipografia / Typography

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Tipografia / Typography

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Pedro Alexandre Santos Matos

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Vanda Avelar Correia (30 TP; 10 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 - Reconhecer a importância da tipografia e o seu papel na comunicação visual.
 - Conhecer os fundamentos históricos da tipografia.

 - Reconhecer e distinguir tipos de letra, sua morfologia e pertença familiar.
 - Compreender o texto como composição tipográfica.

 - Dominar e aplicar os meios e técnicas de composição de texto.
 - Compreender e utilizar a tipografia como meio de expressão visual de significado.

 -Desenvolver competências para conceber composições tipográficas
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 - Recognize the importance of typography and its role in visual communication.
 - Know the historical background of typography.

 - Recognize and distinguish fonts, their morphology and family belonging.
 - Understand the text as a typographical set.

 - Master and apply methods and text composition techniques.
 - Understand and use typography as a mean of visual expression.

 - Develop skills to design typographic compositions.
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 - Enquadramento da tipografia nos processos da comunicação visual.
 - Enquadramento histórico da tipografia.

 - As letras e a sua tipologia.
 - Valor expressivo da forma das letras.

 - Texto, leitura e legibilidade.
 - Princípios de escolha e adequação de tipos de letra ao conteúdo e intenção do texto.

 - Elementos e técnicas de composição de texto.
 - Princípios de composição tipográfica na hierarquização do texto.

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 - Typography and the processes of visual communication.
 - History of typography.

 - Letters and their typology.
 - Expressive value of the letters shape.

 - Text, reading and legibility (perception issues).
 - Principles for choice and suitability of fonts, to the content and intent of the text.

 - Text composition elements and techniques.
 - Typesetting possibilities in text hierarchization.

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 



Os conteúdos programáticos apontados permitirão cumprir os objetivos enunciados para esta unidade curricular,
contribuindo de forma significativa para a aquisição de conhecimentos essenciais à concepção de objetos de
comunicação visual. A organização dos conteúdos proposta permitirá que os alunos por um lado entendam a
importância da tipografia na definição de objetos e processos de comunicação visual e por outro que adquiram os
conhecimentos necessários ao trabalho de composição tipográfica apropriado a esses mesmos objetos.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The appointed syllabus will meet the goals outlined for this course, contributing significantly to the acquisition of
essential knowledge for the design of communication objects with a strong visual component. The organization of the
proposed contents will allow students on the one hand to understand the importance of typography in the definition of
visual communication objects and processes and on the other to acquire the knowledge necessary to do the
appropriate typesetting work in these same objects.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Esta unidade curricular está organizada em horas de contacto teórico-práticas, que incluirão a concretização de
trabalhos de cariz prático, desenvolvidos com base nos conceitos teóricos e técnicos abordados nas aulas, e horas de
orientação tutorial direcionadas para o acompanhamento dos trabalhos propostos para avaliação.

 No desenvolvimento de cada trabalho seguir-se-á esta metodologia, com o intuito de favorecer a aprendizagem e
consequente domínio dos processos próprios dos projetos de design de comunicação.

 A avaliação por frequência incide sobre três trabalhos teórico-práticos (80%) e a participação durante as aulas (20%).
 A avaliação por exame consiste na conclusão ou melhoria dos trabalhos teórico-práticos desenvolvido nas aulas,

entregues na data marcada para o exame. Além das exceções especificamente regulamentadas, têm acesso aos
exames os alunos cuja média ponderada das componentes práticas da unidade curricular seja igual ou superior a 7,0
valores.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 This curricular unit includes a theoretical foundation and the accomplishment of practical assignments, developed
upon the theoretical and technical concepts covered in class, and tutorials hours aimed to monitor the work proposed
for evaluation. The development of each assignment will follow this methodology in order to facilitate the learning, and
consequent domain, of the processes of communication design projects.

 The regular evaluation focuses on three theoretical and practical assignments and participation in class.
 Evaluation by exam shall consist in completion or improvement of the theoretical and practical assignments developed

in class, delivered on the date set for the exam. In addition to the specifically regulated exceptions, the access to
exams is for students whose weighted average of the practical components of the course is equal to, or greater than,
7.0 values.

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A unidade curricular tem como objetivos não só evidenciar a importância da tipografia no tipo de objetos sobre os
quais os alunos irão trabalhar profissionalmente, mas também esclarecer todos os termos, conceitos e técnicas
essenciais ao desenvolvimento desse trabalho. As metodologias de ensino anteriormente apontadas são fortemente
apoiadas no desenvolvimento de exercícios práticos, que exigirão a aplicação dos conhecimentos adquiridos e o
seguimento de métodos de trabalho próprios do design e adequados à concepção de objetos de comunicação visual.
Assim as metodologias adotadas permitirão explorar e firmar os objetivos mencionados, inserindo-os em contextos
próximos da prática profissional.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The curricular unit aims not only to highlight the importance of typography in the type of objects on which students
will work professionally, but also clarify all the terms, concepts and techniques essential to the development of this
work. The previously identified teaching methodologies are strongly supported in the development of practical
exercises that require the application of acquired knowledge and the following of design working methods, suitable for
the conception of visual communication objects. Thus the methodologies adopted will allow to explore and establish
these objectives, placing them in contexts close to professional practice.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 BICKER, J. & FERRAND, M. (2000). A Forma das Letras. Lisboa: Almedina.
 BRINGHURST, R. (2006). Elementos do Estilo Tipográfico. São Paulo: Cosac Naify.

 FRIEDL, F.; OTT, N.; STEIN, B.(1998). Typography, when, who, how. Köln: Könemann.
 FRUTIGER, A. (2002). En torno a la tipografía. Barcelona: Gustavo Gili. 

 KANE, J. (2005). Manual de Tipografia. Barcelona: Gustavo Gili.
 KIMBERLY, E. (2004). Grid systems: principles of organizing type. New York: Princeton Architectural.

 LUPTON, E. (2006). Pensar com Tipos. São Paulo: Cosac Naify.
 SILVA, V. (2002). 20 alfabetos tipográficos de vinte designers do século XX, Lisboa: [s.n.].

 SPIEKERMANN, E. & GINGER, E. M. (2003). Stop stealing sheep & find out how type works. Berkeley: Adobe Press.
 TSCHICHOLD, J. (1995) The new typography: a handbook for modern designers. Berkeley: University of California

Press.
 

 

Mapa X - Pensamento e Cultura Contemporânea / Contemporary Thought and Culture



6.2.1.1. Unidade curricular:
 Pensamento e Cultura Contemporânea / Contemporary Thought and Culture

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Nuno Miguel Chuva Vasco

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Nuno Miguel Chuva Vasco (30 T; 10 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos ao nível da génese do pensamento e da cultura contemporâneos,
possibilitando o estabelecer de plataformas interdisciplinares ao nível de conteúdos teóricos, aplicáveis na
conceptualização de projetos de design, e assentes numa nítida emergente cultura visual por demais ampla.

 Através da transmissão de requisitos teóricos fundamentais permitir uma acurada e eficiente prática na área da
criação.

 O encadeamento de conteúdos ministrados, gera uma maior autonomia conceptual e atitude criativa na resolução de
problemas de design.

 Desenvolver capacidades de análise e crítica de diversos conceitos artísticos, de modo a enquadrá-los corretamente
na sua posição de opinion makers, uma vez que, da sua profissionalização decorre a implementação de novos
conceitos formais.

 Compreender as linhas orientadoras que contribuíram para a cultura contemporânea, permitindo a utilização teórica
como dispositivo conceptual na prática da sua atividade criativa.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 It is intended that students acquire knowledge to the genesis of the level of thought and contemporary culture,
enabling the setting of interdisciplinary platforms to the level of theoretical contents applicable in the
conceptualization of design projects, and based on an emerging visual culture too wide.

 The transmission of fundamental theoretical prerequisites provide an accurate and efficient practice in the area of
creation.

 the sequence of content taught, leads to greater conceptual autonomy and creative attitude in solving design
problems.

 Develop analysis and critical capacities of various artistic concepts, to gather them correctly in its position of opinion-
makers, as that of his professionalism follows the implementation of new formal concepts.

 Understanding the guidelines that have contributed to contemporary culture, allowing the theoretical use as a
conceptual device in the practice of his creative activity.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Introdução à cultura contemporânea e aos processos de criação
 O pensamento, a cultura, e o conceito de criação

 Organização e sistematização de textos que fundamentam uma pesquisa documental
 Formulação de problemáticas e orientação de temáticas

 Enquadramento temático anacrónico desde a Modernidade até à Contemporaneidade
 Conceito de modernidade e heranças culturais

 Operações da arte moderna: das vanguardas ao pós-modernismo
 A cultura de massas e sociedade de consumo: globalização

 O artista da vida moderna
 A obra de arte total: novos discursos, práticas e meios

 Introdução à Cultura Visual num Contexto Urbano 
 A transversalidade das influências dos diferentes discursos artísticos, como sejam:

 filosofia e estética, literatura, artes plásticas, urbanismo, artes performativas, cinema, Arte multimédia, arquitetura e
design.

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Introduction to contemporary culture and creation processes
 The thought, culture, and the concept of creation

 Organization and systematization of texts that establish a documentary research
 Formulating problems and orientation of thematic

 Thematic framework anachronistic from Modernity to Contemporary
 Concept of modernity and cultural heritage

 Operations of modern art: the vanguards to postmodernism
 The mass culture and consumer society: globalization

 The artist of modern life
 The total work of art: new discourses, practices and means

 Introduction to Visual Culture in Urban Context
 The mainstreaming of the influences of different artistic discourses, such as:

 Philosophy and aesthetics, literature, fine arts, architecture, urbanism, performing arts, cinema, multimedia art,
architecture and design

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade



curricular.
 A Unidade Curricular começa por apresentar uma relação entre a teoria e a prática. Pretende-se conhecer e

compreender as linhas orientadoras que contribuíram para uma cultura contemporânea, para uma análise da história,
do pensamento e da arte contemporânea, permitindo uma utilização teórica como dispositivo conceptual na prática da
sua atividade criativa. Proporcionando a avaliação e interpretação de tendências estéticas associadas ao pensamento
e transmutações sociais, e um desenvolvimento de competências que permitam ao aluno formular diferentes
problemáticas fundamentadas e potenciadoras de novas ideias e criatividade.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The Course Unit starts with a relationship between theory and practice. The aim is to know and understand the
guidelines that have contributed to contemporary culture, to an analysis of the history, but also of thought and
contemporary art, allowing a theoretical use as a conceptual device in the practice of his creative activity. Providing
the evaluation and interpretation of aesthetic trends associated with thought and social transmutations, and
development of skills that allow the student to formulate different problems based and likely to generate new ideas and
creativity.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Avaliação por frequência
 Realização de um trabalho de investigação teórico e respetiva defesa oral, individual ou de grupo, mediante proposta

do docente, entregue obrigatoriamente até à data estipulada.
  

Classificação: Trabalho de pesquisa – 50%
 Classificação: Apresentação oral – 50%

 Os alunos com estatuto de trabalhador-estudante deverão dar resposta às mesmas propostas de trabalho,
apresentadas como elementos essenciais à avaliação do módulo, e, caso não possam estar presentes em todas as
aulas, devem acordar com o docente um regime de acompanhamento.

  
Avaliação por exame

 Realização de um trabalho de recensão individual, mediante proposta a apresentar pelo docente.
 O desenvolvimento desta prova deverá ocorrer dentro do tempo e data estipulados pelo docente para a sua realização,

e na data estipulada pela ESTGP.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Evaluation frequency
 Realization of a theoretical research work and respective oral defense, individual or group on the proposal of teaching

necessarily delivered by the date specified.
  

Classification: Research work - 50%
 Classification: Oral presentation - 50%

  
Students with worker-student status must meet the same work proposals, presented as essential to the evaluation of
the module, and if they can not be present in all classes, should agree with the teacher monitoring system.

  
Evaluation exam

 Realization of an individual work working on a proposal to be presented by the teacher.
 The development of this test should take place within the time and date stipulated by the teacher for their achievement,

and the date stipulated by ESTGP.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A estruturação das aulas teóricas, onde são introduzidos, de modo complementar, um dos princípios teóricos com
base na definição de conceitos e associação de significados, fomenta a discussão, a avaliação crítica e a partilha da
informação, principalmente através da apresentação de situações que evoquem essa discussão. Neste contexto, os
alunos são convidados a resolver exercícios teóricos com base nos conceitos introduzidos e no âmbito de uma
articulação com a criação e criatividade nos campos em prática projetual da oferta formativa. Através da resolução de
pequenos exercícios escritos e de apresentação oral proporciona-se ao aluno um desenvolvimento de capacidades de
articulação de discurso, e de visualização e interpretação de conceitos. Desta forma, é dada particular importância à
avaliação contínua, que permite que o aluno possa, ao longo do semestre, demonstrar faseadamente as competências
adquiridas com o seu trabalho, e a progressão do mesmo.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

  
The structure the theoretical classes, which are introduced in a complementary way, one of the theoretical principles
based on the definition of concepts and meanings, foments discussion, critical evaluation and information sharing,
particularly through the presentation of situations that evoke this discussion. In this context, students are asked to
solve theoretical exercises based on the concepts introduced and within a liaison with the creation and creativity in the
fields of design practice training offer. By solving small written exercises and oral presentation is provided to student
development discourse of joint capabilities, and visualization and interpretation of concepts. Thus, it is particularly
important given the continuous assessment, which allows the student can, throughout the semester, demonstrate the
skills acquired in stages with their work, and the progression of it.



 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 ARNHEIM, R. (1993), Consideraciones Sobre la Educación Artística, Barcelona: Paidós, 
 BAUDELAIRE, C. (2004). O Pintor da Vida Moderna, Lisboa: Veja.

 BAUDRILLARD, J. (1996), O Crime Perfeito. “Mediações - Comunicação e Cultura”, Lisboa: Relógio D’Água Editores.
 BENJAMIN, W. (1992). Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política. Lisboa: Relógio D’ Água, Editores Lda.

 BOLTER, D. (2000). Remediation: Understanding New Media, The MIT Press.
 DEBORD, G. (1991). A Sociedade do Espectáculo, Lisboa: Mobilis in Mobile.
 HELFAND, J. (2001). Screen: Essays on Graphic Design, New Media, and Visual Culture, Nova Iorque: Priceton

Architectural Press.
 MANOVICH, L. The Language of New Media (Leonardo), MIT Press.

 PAUL, C. (2003). Digital Art, “World of Art”, London: Thames & Hudson.
 PERNIOLA, M., La Estética del Siglo Veinte, “La Balsa de la Medusa”, Madrid: A. Machado Libros.

 

Mapa X - Design de Comunicação I / Communication Design I

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Design de Comunicação I / Communication Design I

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Ana Paula de Jesus Lopes Gaspar

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Ana Paula de Jesus Lopes Gaspar (60 TP; 20 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 A Unidade Curricular de Design de Comunicação I pretende que os seus discentes adquiriram uma base informativa,
formativa e analítica na área do design de comunicação, com vista à aquisição de competências no campo da
observação visual.

 Esta Unidade visa aprofundar o contacto com valores, atitudes, problemas e vocabulário específico dos profissionais
de Design de Comunicação.

 A Unidade tem como objectivo desenvolver capacidades de análise e de apreciação crítica de objectos comunicação
através de diferentes perspectivas de observação, tendo como objectivo conhecer os conceitos de comunicação.

 A Unidade desenvolve com maior foco o carácter multidimensional dos objectos de comunicação.
 Explorar e articular meios que permitam a concepção de objectos comunicacionais independentemente do meio em

que se processam e focando as propostas numa multidimensionalidade.
 Adquirir e aplicar conhecimentos na resolução de problemas de comunicação visual

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The subject of Communication Design I want your students have acquired an informative, formative and analytical
basis in communication design area, for the acquisition of skills in the field of visual observation.

 This unit aims to deepen contact with values, attitudes, problems and specific vocabulary of Communication Design
professionals.

 The Unit aims to develop analytical skills and critical appreciation of objects communication through different
perspectives of observation, aiming to meet the concepts of communication.

 The Unit develops with greater focus the multidimensional nature of the communication objects.
 Explore and joint means for the design of communication objects regardless of the medium in that process and

focusing tenders in multidimensionality.
 Acquire and apply knowledge to solve problems of visual communication

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 • Expor os aspectos fulcrais da evolução do Design de Comunicação, sob uma perspectiva histórica 
 • Estudar os elementos base do design de comunicação.

 • Apresentar a articulação entre os elementos estruturais e de base do Design de Comunicação como forma de
traduzir a intenção e o conceito subjacentes à criação de um objecto de comunicação.

 • Os marcos da evolução histórica do Design de Comunicação.
 • Os elementos base do design de comunicação: forma, estrutura, imagem, cor e tipografia; conexões entre os vários

elementos.
 • Processos de articulação entre os elementos base do Design de Comunicação

 • Técnicas de composição visual adequadas a objectivos de comunicação predeterminados. 
 • Estudar as grelhas enquanto elementos estruturais das composições a duas e a três dimensões.

 • Expor os processos de hierarquização de informação num objecto de Design de Comunicação. 
 • Esclarecer a aplicação dos elementos estruturais e de base do Design de Comunicação a meios multidimensionais.

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Expose the key aspects of the evolution of Communication Design, from a historical perspective
 • To study the basic elements of communication design.

 • Present the relationship between the structural elements and base of Communication Design as a way to translate the



intent and the concept behind the creation of an object of communication.
 • The milestones of the historical evolution of Communication Design.

 • The basic elements of communication design: form, structure, image, color and typography; connections between the
various elements.

 • joint procedure between the base of the Communication Design elements
 • Techniques for predetermined visual composition suitable for communication purposes.

 • Study grids as structural elements of the compositions and two or three dimensions.
 • Expose the hierarchy of processes information in a subject of Communication Design.

 • Clarify the application of the structural elements and base of Communication Design multidimensional means.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Através do entendimento dos processos comunicativos e dos aspectos culturais na comunicação visual, proporciona-
se a compreensão dos aspectos da composição de um objecto de Design de Comunicação. 

 O reconhecimento dos pontos fundamentais na evolução do Design Gráfico, permite dominar uma relação entre os
elementos base do design de comunicação: forma, estrutura, imagem, cor e tipografia.

 Reconhecer os usos e significados de uma composição visual e estabelecer um enquadramento do design enquanto
disciplina com método de planificação e de prática projectual.

 A Unidade é de carácter teórico-prático e inclui a concretização de projectos a nível prático. O conhecimento teórico
adquirido, bem como a orientação tutória direccionada para um acompanhamento dos trabalhos visa demonstrar a
coerência dos resultados apresentados no desenvolvimento de cada proposta. A metodologia é adequada a uma
tipologia de aprendizagem, bem como no domínio dos processos práticos de um designer.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 By understanding the communicative processes and cultural aspects in visual communication, is provided on the
aspects of the composition of a work of Communication Design.

 The recognition of the fundamental points in the evolution of graphic design, allows dominate a relationship between
communication design of the basic elements: form, structure, image, color and typography.

 Recognize the uses and meanings of a visual composition and establish a framework of design as a discipline method
of planning and project-oriented practice.

 The unit is of theoretical and practical and includes the implementation of projects on a practical level. The theoretical
knowledge acquired and the mentoring guidance directed to a monitoring work aims to demonstrate the consistency of
the results in development of each proposal. The methodology is suitable for a typology of learning as well as in the
field of practical processes of a designer.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Avaliação de Época Normal
 Realização de um trabalho teórico-prático, mediante propostas a apresentar pelo docente, entregues obrigatoriamente

até às datas limite estipuladas.
 Componente Peso

 Trabalho teórico-prático 85%*
 Participação 15%

 Avaliação de Época de Recurso
 Ou época especial de avaliação é a possibilidade de conclusão ou melhoria do trabalho teórico-prático desenvolvido

nas aulas, a entregar na data marcada para o exame.
 Componente Peso

 Prova prática 70 %
 Prova escrita 30 %
 Época especial de avaliação

 Realização de uma prova constituída de uma parte escrita e uma parte prática.
 Condições de acesso aos exames 

 Além das excepções especificamente regulamentadas, têm acesso aos exames os alunos cuja média ponderada das
diversas componentes práticas e laboratoriais seja igual ou superior a 7,0 valores.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Regular Evaluation
 Realization of a theoretical and practical work through proposals submitted by the teacher, must be supplied to the

stipulated deadlines.
 component Weight

 Theoretical and practical work 85% *
 Participation 15%

  
Exams

 Or special assessment time is the possibility of finding or improving the theoretical and practical work in class, to be
delivered on the date set for the test.

 component Weight
 Practical test 70%

 Written test 30%
 Conducting a test consists of a written and a practical part.

 Conditions for access to examinations
 



In addition to the specifically regulated exceptions, have access to exams students whose weighted average of the
various practices and laboratory components is equal to or greater than 7.0 values.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Esta unidade curricular Design de Comunicação I, encontra-se organizada em horas de contacto teórico-práticas, que
incluirão a concretização de trabalhos de cariz prático, desenvolvidos com base nos conhecimentos teóricos
adquiridos, e horas de orientação tutória direccionadas para o acompanhamento dos trabalhos propostos para a
avaliação de cada conteúdo.

 No desenvolvimento de cada trabalho seguir-se-á uma metodologia adequada à aprendizagem e consequente domínio
dos processos próprios dos projectos de design de comunicação:

 . Reconhecer os pontos fundamentais da evolução do Design de Comunicação. 
 . Dominar a relação dos elementos base do design de comunicação: forma, estrutura, imagem, cor e tipografia.

 . Explorar adequadamente a articulação entre os elementos estruturais e de base do Design de Comunicação, para que
a forma dada ao objecto de comunicação corresponda a uma intenção e a um conceito preestabelecidos. 

 . Saber explorar as grelhas enquanto elementos estruturais e de ordenação nos objectos de comunicação.
 . Dominar o processo de hierarquização de informação na composição de objectos de Design de Comunicação.

 . Conhecer os principais meios multidimensionais e conseguir conjugar os elementos estruturais do Design de
Comunicação nesses meios.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 This course Communication Design I, is organized in hours of theoretical and practical contact, which will include the
implementation of practical nature of work, developed on the basis of theoretical knowledge, and hours of tutorial
guidance directed to the monitoring of proposed work to evaluate each content.

 In the development of each work following will be an appropriate methodology to learning and hence domination of
processes of communication design projects:

 . Recognize the fundamental points of the evolution of Communication Design.
 . Mastering the relationship of basic elements of communication design: form, structure, image, color and typography.

 . Explore adequately the relationship between the structural elements and base of Communication Design, so that the
shape given to the subject of communication corresponds to an intention and a pre-established concept.

 . Knowing explore the grids as structural elements and sorting the objects of communication.
 . Mastering the process of hierarchical information in the composition of Communication Design objects.

 . Know the main multidimensional media and succeeds in combining the structural elements of Communication Design
in the media.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 ELAM, Kimberly. (2004). Grid Systems. Princeton Architectural Press.
 HELLER, Eva. (2007). A Psicologia das Cores. Gustavo Gili, Barcelona.

 HOLLIS, Richard. (2001). Design Gráfico. Martins Fontes, São Paulo.
 HURLBURT, Allen. (1986). Layout: o design da página impressa. Nobel, São Paulo.

 LIVINGSTON, Isabella & Alan. (1998). Dictionary of Graphic Design and Designers. Thames and Hudson, Londres.
 LUPTON, Ellen. (2008). The New Basics. Princeton Architectural Press.

 MEGGS, Philip B. (1998). A History of Graphic Design. John Wiley & Sons, Nova Iorque.
 MULLER-BROCKMANN. (2001). Joseph, Historia de la Comunicacion Visual. Gustavo Gili, Barcelona.

 SAMARA, Thimothy. (2007). Design Elements: A Graphic Style Manual. Rockport Publishers.
 WICK, Rainer. (1989). Pedagogia da Bauhaus. Martins Fontes, São Paulo.

 WOODHAM, Jonathan. (1997). Twentieth-Century Design. Oxford University Press.
 KANE, John. (2002). Manual de Tipografía, Gustavo Gili, Barcelona.

 

Mapa X - Técnicas de Expressão Visual I / Visual Expression Techniques I

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Técnicas de Expressão Visual I / Visual Expression Techniques I

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Helena Cristina Martins Ferreira Major

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Helena Cristina Martins Ferreira Major (60 TP; 20 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Objectivos Gerais
 Promover o contacto, a experimentação e a investigação criativa.

 Promover o estudo e o exercício de conceitos elementares da 
 linguagem visual e da comunicação.

 Desenvolver capacidades de análise e de apreciação crítica.
 Ampliar conhecimentos no âmbito da cultura visual.

  



Objectivos Específicos
 (Teoria e Prática da Cor)

 Conhecer os estudos mais significativos da história da teoria da cor.
 Apontar os fenómenos físicos que conduzem da luz à cor.

 Enunciar os mecanismos da fisiologia humana que permitem a visão das cores.
 Compreender as sínteses, dimensões sistemas de classificação da cor.

 Observar as implicações culturais e psicológicas da cor.
  

(Técnicas de Registo, Materiais e Suportes)
 Saber investigar criativamente técnicas, respectivos materiais e suportes.

 Compreender e aplicar o conceito de simplificação por acentuação e nivelamento.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Overall aims
  

To promote the contact, experimentation and creative research.
 To promote the study and the exercise of basic concepts of the visual language and visual communication.

 To develop a critical thinking and analysis skills.
 To expand the knowledge within visual culture.

  
Specific Objectives

  
(Colour Theory and Practice)

 To know the most relevant studies in the history of colour theory.
 To understand the physical phenomena that conducts light into colour.

 To describe the human’s physiology mechanisms to visualise colours.
 To understand colour synthesis and dimensions and classification system.

 To examine the cultural and psychological implications associated to the use of colours.
  

(Techniques, Tools, Materials and Supports -Papers) 
 To explore through creative practice research techniques, materials and papers.

 To understand and to apply the simplification concept through accentuation and leveling.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Teoria e Prática da Cor
 História do estudo da cor

 Consciência da importância da cor em aspectos funcionais do nosso quotidiano
 Cor - luz, visão humana e matéria dos objetos

 Sínteses das cores: aditiva, subtrativa e partitiva
 Dimensões da cor: matiz, luminosidade e saturação

 Sistemas de classificação das cores: primárias, secundárias, terciárias, quentes, frias 
 e complementares.

 Interacção entre as cores: harmonias e contrastes
 Qualidades expressivas da cor: cultura e simbolismo, efeitos fisiológicos e efeitos psicológicos.

  
Técnicas de Registo, Materiais e Suportes

 Exploração de técnicas, materiais e suportes
 Simplificação por nivelamento/acentuação

 Composição visual

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Colour Theory and Practice
 The history of colour theory
 The importance of colour in its functional aspects of our daily lives

 Colour - light, human vision and substance
 Colours synthesis: additive, subtractive and partitive

 Colour dimensions: hue, brightness and saturation
 Colour classification systems: primary, secondary, tertiary, hot, cold and complementary.

 Colours interaction: harmonies and contrasts
 Colour’s expressive qualities: culture and symbolism, physiological and psychological effects.

  
Techniques, Tools, Materials and Supports (Papers)

 Visual art techniques, tools, materials and papers
 Methodology in creatice practice research

 Visual elements , visual language and composition
 Simplification by leveling / accentuation

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Os conteúdos programáticos desta UC, que se centram na experimentação e exploração de técnicas de comunicação
visual, meios que auxiliam a percepção a nível informacional de determinada composição visual por parte do receptor,



foram definidos em função dos objectivos e competências a serem adquiridos pelos alunos. Assim, os seus
conteúdos visam, fundamentalmente, capacitar os alunos, não só, de uma prática de observação e expressão visual
no âmbito da representação em si, como também, abrir novos caminhos criativos associados, à linguagem particular,
das artes visuais/animação. E, deste modo, procurar incutir nos alunos o gosto pela representação quer ao nível das
técnicas, quer ao nível da análise ou expressão formal.

 Centrando-se num estudo iminentemente prático, esta unidade propõe, em simultâneo, uma abordagem teórica que
permita ao aluno conseguir desenvolver as suas capacidades de análise e de apreciação crítica para a realização plena
de trabalhos expressivos e criativos.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The syllabus of this course, which focus on experimentation and exploration techniques of visual communication,
media perception that help the informational level of visual composition determined by the receiver, were defined
according to the objectives and competencies to be acquired by students. Thus, its content fundamentally seek to
enable students not only in a practical observation and visual expression within the representation itself, but also open
up new creative paths associated to the particular language, visual / animation arts. And so, seek to instill in students a
taste for representation both in terms of techniques, both in terms of analysis or formal expression.

 Focusing an imminently practical study, this unit offers at the same time a theoretical approach that allows the student
can develop their skills of analysis and critical appraisal for the full realization of expressive and creative works.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As aulas dividem-se entre momentos de intervenção teórica, realização de exercícios teórico-práticos e práticos e
desenvolvimento das propostas de trabalho. São principalmente orientadas em sessões práticas, de investigação e
experimentação, que culminarão na realização e apresentação dos trabalhos propostos.

 Avaliação de Frequência
 Componente/Peso

 TEORIA E PRÁTICA DA COR:
 Exercício teórico-práticos 20%

 TÉCNICAS DE REGISTO, MATERIAIS E SUPORTES:
 Exercício prático 1 20%

 Exercício prático 2 20%
 Exercício prático 3 20%
 Exercício prático 4 20%
 Avaliação por Exame

 Componente/Peso
 Prova teórica-100%
 Além das exceções especificamente regulamentadas, têm acesso aos exames os discentes que frequentaram 50 %

dos seminários. Os exames de 1ª e 2ª época podem ser a conclusão ou melhoria do trabalho teórico desenvolvido nas
aulas, a entregar na data marcada para o exame.

 Na época especial de avaliação deverá ser realizada uma prova teórica de 2 horas.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The classes are divided between moments of theoretical exposition, creatice practice research, exercices combining
theory and practice, and the development of work proposals. 

 The student work is oriented on group and individual sessions, similar to a workshop, leading up to the completion of
the proposed work. 

 Assessment
  

Colour Theory and Practice
 Exercice combining theory and practice 20%

  
Techniques, Tools, Materials and Supports (Papers):

  
Practical exercise 1 20%

 Practical exercise 2 20%
 Practical exercise 3 20%
 Practical exercise 4 20%
  

Assessment by Exam 
 Exam 100%

  
In addition to the specifically regulated exceptions, the students to access the exam have to attend 50% of the classes.
The exams 1st and 2nd can be the completion or improvement of the theoretical work in the classroom, to deliver on
the date set for the exam.

 In the 3rd exam should be carried out a theoretical exam with the duraction of 2 hours.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 De modo geral, todos os conteúdos programáticos são, após a exposição do docente, seguidos por a realização de
exercícios de carácter prático e experiencial, que visam a experimentação e exploração, por parte dos alunos, de um
conjunto diversificado de técnicas de expressão, meios potenciais de comunicação e expressão visual que se



apresentam como recursos determinantes, no processo de construção de um projecto de animação, quer para a
criação de personagens e adereços, quer para a concepção de espaços cénicos de ficção ou realidade.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 All the contents after explained theoretical and through visual exposition are followed by practical/ experiential
exercises aimed to the student’s exploration of diverse techniques of expression. This methodology in the process of
building a animation project, e.g. in the creation of characters, scenic spaces (fiction or reality).

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 ARNHEIM, R. (1998) A Arte e Percepção Visual - Uma psicologia da visão criadora, Biblioteca
 Pioneira da Arte.

 DONDIS, D.A. (1997) A Sintaxe da Linguagem Visual, Ed. Martins Fontes.
 ITTEN, J. (2001) Art de la Couleur, Dessin et Tolra.

 JANSON, H. W., História da Arte, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa. 
 KUPPERS, H. (2005) Fundamentos de la Teoría de los Colores, Gustavo Gili, México.

 

Mapa X - Edição Electrónica II / Desktop Publishing II

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Edição Electrónica II / Desktop Publishing II

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Pedro Alexandre Santos Matos

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Pedro Alexandre Santos Matos (60 TP; 20 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 • Conhecer as características específicas das imagens bitmap e suas aplicações.
 • Distinguir e utilizar correctamente os diferentes formatos de arquivo de imagem e as suas opções de gravação.

 • Distinguir os diferentes tipos de originais para reprodução.
 • Reconhecer os problemas específicos dos originais a digitalizar.

 • Adaptar as opções de digitalização ao tipo de original e às intenções de reprodução.
 • Adaptar as condições de visualização das imagens em ecrã às suas condições de reprodução.

 • Reconhecer os problemas específicos das imagens digitalizadas.
 • Proceder a um correcto tratamento e retoque das imagens digitalizadas.

 • Entender e explorar diferentes técnicas de desenho e pintura digital. 
 • Manipular as ferramentas de montagem e fusão de imagens.

 • Manipular canais de cor e de máscara.
 • Manipular as ferramentas de conversão entre modos de imagem.

 • Imprimir e analisar provas de cor. 
• Preparar e optimizar imagens para publicação em ecrã.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 • Know the specific characteristics of bitmap images and their applications.
 • Distinguish and correctly use different image file formats and their saving options.

 • Distinguish different types of originals for reproduction.
 • Recognize specific problems of originals to scan.

 • Adapt scan options to the type of originals and reproduction aims.
 • Adapt the screen viewing conditions of images to their reproduction conditions.

 • Recognize specific problems of scanned images.
 • To adjust and retouch correctly scanned images.
 • Understand and explore different techniques of drawing and digital painting.

 • Handle image montage and fusion tools.
 • Handle color and mask channels.

 • Handle conversion tools between image modes.
 • Print and analyze printing proofs.

 • Prepare and optimize images for display on screen.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 • Resolução de imagem, profundidade de cor e modos de cor
 • Formatos de arquivo de imagem

 • Calibração de monitores e gestão de cor
 • Tipos de originais para reprodução

 • Técnicas de digitalização de imagens
 • Técnicas de tratamento de imagem

 • Técnicas de retoque de imagem
 



• Seleção e recorte de imagem
 • Desenho e pintura

 • Montagem com camadas
 • Fusão de imagens e efeitos especiais

 • Canais de cor e edição de canais
 • Preparação de imagens para ecrã

 
6.2.1.5. Syllabus:

 • Image resolution, color depth and color modes
 • Image File Formats

 • Screen calibration and color management
 • Types of originals for reproduction

 • Image scan techniques
 • Image adjustment techniques

 • Image retouching techniques
 • Image selection and cropping
 • Drawing and painting

 • Montage with layers
 • Image fusion and special effects

 • Color channels and channel editing
 • Preparation of images to display onscreen

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Na sequência da UC Edição Eletrónica I, esta UC complementa o grupo de competências, aptidões e conhecimentos
práticos e técnicos para o projeto, edição e produção digital de artefactos de comunicação, também na área específica
do curso, a animação. 

 As fotografias e as montagens fotográficas possuem desde há muito um caráter central na comunicação da nossa
sociedade, nos mais variados meios de comunicação. Em especial na era digital e na produção de meios digitais
interativos, este tipo de imagens desempenha um papel de extrema importância na sedução, informação ou
comunicação. Nesse sentido, a tecnologia atual de imagens bitmap, o seu conhecimento e domínio por parte de um
animador é um aspeto fundamental no desempenho da profissão. Os conteúdos da UC cobrem, assim, todas as fases
de produção, desde a captura e digitalização dos variados tipos de imagens, ao seu tratamento e edição, e à forma
mais correta para publicação, impressa ou digital, nos meios de comunicação hoje utilizados.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 After Desktop Publishing I Curricular Unit (CU), Desktop Publishing II complements the set of skills, aptitudes and
practical and technical knowledge to design, the digital edition and production of communication artifacts, also in the
specific area of the degree, animation.

 Pictures and photomontages have always been a central issue in our society communication, in several media.
Especially in the digital age and in the production of interactive digital media, such images play an extremely important
role in seduction, information or communication. In this sense, the current technology of bitmap images, your
knowledge and mastery by an animator is a key aspect in the accomplishment of the profession. The CU contents
cover all stages of production, from the capture and scanning of different types of images, to their adjustment and
editing and to a more correct way of publishing, printed or digital, in today’s used media.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Apresentação tutorial das ferramentas de edição eletrónica complementada com aulas teóricas diretamente
relacionadas com a prática. Realização de trabalhos práticos e de laboratório. Realização de provas escritas.

 AVALIAÇÃO DE FREQUÊNCIA
 Participação na realização de trabalhos práticos e laboratoriais de curta duração em espaço de aula: 15%.

 Realização de trabalhos práticos e laboratoriais de maior duração: 50%.
 Aferição das competências práticas com duas provas práticas: 15%.

 Aferição de conhecimentos teóricos sobre práticas laboratoriais e tecnologias da Edição Eletrónica com duas provas
escritas: 20%.

 AVALIAÇÃO POR EXAME
 Conclusão ou melhoria dos trabalhos práticos laboratoriais desenvolvidos nas aulas, a entregar na data marcada para

o exame: 80%.
 Teste escrito: 20%.

 Duração total do exame: 3 horas.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Tutorial presentation of desktop publishing tools complemented with lectures directly related to practice. Practical and
laboratory work. Practical and written tests.

 EVALUATION BY ATTENDANCE
 Participation in practical and laboratory short works in classroom: 15%.

 Longer practical and laboratory works proposed by the professor: 50%.
 Verification of practical skills with two practical tests: 15%.

 Verification of theoretical knowledge about laboratory practices and technologies with two written tests: 20%.
 EVALUATION BY EXAMINATION 

 Conclusion or improvement of laboratory and practical works performed during the semester, to be delivered on the



examination day: 80%.
 Written test: 20%.

 Total procedure duration: 3 hours.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 À semelhança da unidade curricular de Edição Eletrónica I, as metodologias de ensino desta unidade curricular
centram-se fundamentalmente na aquisição de competências práticas para manipulação e produção com qualidade
dos variados tipos de animações. As ferramentas mais importantes relacionadas com o tratamento, edição, arquivo e
publicação de imagens bitmap são apresentadas de forma tutorial ao longo de grande parte das aulas. Inicialmente os
alunos desenvolvem exercícios onde essas ferramentas e técnicas são experimentadas na resolução de exercícios
semelhantes e comuns aos encontrados na prática profissional. Essas aulas práticas são complementadas com
enquadramentos e explicações teóricas acerca das aplicações, vantagens, desvantagens e limitações das ferramentas
e técnicas em causa. Posteriormente, são desenvolvidos exercícios de maior duração onde o aluno deve aplicar os
conhecimentos e competências adquiridos anteriormente e, além disso, são incentivados a ir mais além, explorando
essas e outras técnicas e ferramentas, misturando ou combinando a base inicialmente fornecida com o que a sua
criatividade pode explorar. As provas teóricas escritas servem para ajudar a adquirir e sedimentar os conceitos base
relacionados com a matéria, fundamentais para a resolução eficaz e com qualidade superior dos problemas e
trabalhos a executar no desempenho da profissão.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 In accordance with Desktop Publishing I CU, the teaching methods of this CU are mainly focused on the acquisition of
practical skills for handling and production with quality different types of animations. The most important tools related
with the handling, archiving, editing publishing of bitmap images are presented in a tutorial way over most classes.
Initial exercises aim at trying these tools and techniques, solving similar and common situations found in professional
practice. These practical classes are complemented with theoretical frameworks and explanations about the
applications, advantages, disadvantages and limitations of these tools and techniques. Subsequently longer exercises
are made, where student must apply the knowledge and skills acquired previously and, moreover, are encouraged to
go further, exploring these and other techniques and tools, mixing or combining the basis, initially provided, with what
their creativity can explore. Written theoretical tests aim at helping to acquire and consolidate the basic concepts
related to the subject, which is fundamental to an effective resolution and with superior quality of problems and works
to accomplish in a professional environment.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 ADOBE SYSTEMS (1998), Electronic Publishing Guide, San Jose: Adobe Press.
 ADOBE SYSTEMS (2010), Adobe Photoshop CS5 User Guide for Windows and Mac OS.

 DALY, T. (2004), Enciclopédia da fotografia digital. O guia completo para tratamento de imagem e arte digital, Lisboa:
Dinalivro. 

 LOCASCIO, T. (2007), Mastering Photoshop Cs3 for Print Design and Production, Wiley Publishing, Inc.
 NOGUEIRA, M. M. e ROCHA, C. S. (2001), Edição Electrónica. Panorama das artes gráficas III, Lisboa: Plátano

 Manuais dos aplicativos de digitalização usados nas aulas.

 

Mapa X - Tecnologia e Linguagem Audiovisual / Audiovisual Technology and Language

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Tecnologia e Linguagem Audiovisual / Audiovisual Technology and Language

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Nuno Miguel Chuva Vasco

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Luís Filipe de Almeida Vintém (60 TP; 20 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Adquirir um entendimento sistemático da linguagem audiovisual e um domínio teórico e prático das estruturas básicas
dessa linguagem. Aprendizagem dos conceitos e técnicas básicas no domínio da representação audiovisual.

 Entender a comunicação audiovisual como um “conjunto de linguagens”, umas autónomas (som, fotografia,
encenação), outras específicas (montagem), que entram em relação gerando novas categorias significantes. 

 Fornecer um enquadramento histórico e estético sobre a linguagem e a técnica audiovisual. Análise dos principais
marcos históricos da cinematografia e do vídeo associando linguagem e técnica.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 To acquire a systematic understanding of audiovisual language and a theoretical and practical mastery of basic
structures of the language. Learning the basic concepts and techniques of visual representation.

 Understanding the audiovisual media as a "set of languages," some autonomous (sound, photography, staging), other
specific (assembly), which come into relation generating new categories of meaning.

 



Provide a historical and aesthetic framework for language and audiovisual art. Analysis of the main landmarks of
cinematography and video associating language and technique.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Os códigos cinematográficos
 • Os códigos tecnológicos de base.

 • Códigos visuais: ponto de Vista, ângulo de captação, movimentos de câmara, planos, espaço e centro de interesse.
 • Códigos sonoros.

 • Códigos sintácticos.
  

- A representação audiovisual
 • Níveis da representação

 • Espaço cinematográfico
 • Tempo cinematográfico

  
- Tecnologia vídeo

 • A câmara de vídeo
 • Pós-produção vídeo

 
6.2.1.5. Syllabus:

 - The cinematic codes
 The basic technological codes.

 Visual codes: point of view, camera angles, camera movements, shot, space and center of interest.
 Sound codes.

 Syntactic codes.
  

- The audiovisual representation
 Representation levels

 cinematic space
 cinematic time

  
- Video technology

 The camcorder
 Video post-production

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A comunicação audiovisual é entendida como uma linguagem complexa resultado da conjugação de várias formas de
expressão mais ou menos autónomas como o som, música, encenação, fotografia, ou específicas como a montagem.
Desse ponto de vista, um dos objectivos da aprendizagem consiste em compreender quais são, e de que forma
podemos interpretar, os diferentes códigos que compõem uma obra audiovisual.

 A primeira parte do programa consiste em identificar e perceber como podem relacionar-se os diferentes códigos: os
códigos visuais, os códigos sonoros e os sintácticos. Na segunda parte do programa procuramos entender a forma
como esta relação actua a três níveis, ou sistemas: o sistema da lógica narrativa, da lógica temporal, e da lógica
espacial.

 Na terceira parte do programa tratamos de dar aos alunos as ferramentas técnicas e tecnológicas ao nível dos meios
de produção e pós-produção, para concretizar trabalhos práticos em que demonstrem as competências adquiridas.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 Audiovisual communication is understood in this course as a complex language combining various forms of more or
less autonomous forms of expression like sound, music, acting, photography, or specific ones like editing. From this
point of view, one of the goals of the course is to understand what are this codes are, and how can we interpret the
different ones that make up an audiovisual work.

 In the first part of the syllabus we try to identify different codes and the way they can be put together creating new
meaning: visual codes, sound codes and syntactic codes. In the second part of the program we seek to understand
how this relationship works at three levels, or systems: the system of narrative logic, temporal logic and spatial logic.

 In the third part of the program we try to give students the technical and technological tools at the level of the means of
production and post-production, to achieve practical work through which students can demonstrate the skills
acquired.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Cerca de dois terços das aulas são expositivas e têm por objectivo transmitir os fundamentos teóricos da Unidade
Curricular através de exemplos retirados de obras cinematográficas relevantes para a história do cinema. Regra geral,
estes excertos são acompanhados de uma contextualização histórica que tenta enquadrar a obra com a sociedade, a
economia, as condições de produção e a tecnologia do momento em que foi realizada. É também feita uma análise
detalhada dessa obra, ou excerto de obra, do ponto de vista do seu conteúdo comunicacional.

 Sendo uma Unidade Curricular de cariz teórico-prático, os alunos são avaliados por trabalhos que têm estas duas
componentes. Estes trabalhos são apresentados na aula, comentados e avaliados pelos seus pares e pelo professor
da UC.

 Dois dos trabalhos são práticos e consistem em curtas metragens vídeo, a primeira um trabalho individual, a segunda
feita em grupo. Outro dos momentos de avaliação consiste num trabalho teórico de análise cinematográfica.



 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 About two-thirds of the classes are expository and aim to convey the theoretical foundations of the course using
relevant examples of films all throughout

 the history of cinema. In general, these excerpts are accompanied by a historical contextualisation that tries to frame
the film in the social, economic, mode of production and technology of the moment in which it was created. The film, or
excerpt from the film is also evaluated from the point of view of its specific formal contents and its aesthetics or style.

 The course being both theoretical and practical in nature, assignments are evaluated on these two components. These
assignments are presented in class, discussed by their peers and evaluated by the teacher.

 Two of the assignments are practical and consist of short videos, the first is an individual assignment, the second is a
collective assignment. The third assignment consists of a film analysis.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 As primeiras aulas da Unidade Curricular são expositivas e tem por objectivo familiarizar os alunos com algumas
questões fundamentais da teoria do cinema. Os alunos devem compreender uma taxinomia básica que lhes permita
interpretar o enunciado da primeira proposta de trabalho prático: conceitos simples como ficção e documentário, som
directo e overdub, montagem analítica ou plano sequencia. A entrega e apresentação deste primeiro trabalho prático é
feita perante os colegas e analisada em conjunto de acordo com os critérios de avaliação previamente estabelecidos.
A discussão e análise destes primeiros trabalhos, e um entendimento rigoroso das qualidades e defeitos dos mesmos,
são ferramentas usadas para aprofundar o conhecimento da linguagem e das suas possibilidades. 

 Segue-se uma segunda série de aulas expositivas onde se pretende analisar isoladamente os diferentes códigos que
formam parte da linguagem composta que é o audiovisual. Para o efeito são seleccionadas, projectadas, e analisadas
detalhadamente, uma série de sequências de curtas e longas metragens que sejam particularmente relevantes como
exemplo de utilização criativa de um determinado código. Esta abordagem permite aos alunos compreender melhor as
possibilidades da encenação, dos diferentes tipos de relações entre planos, da multiplicidade de sentidos que podem
nascer das combinações entre som e imagem. O segundo trabalho da UC é lançado na sequencia desta série de aulas
teóricas e consiste numa análise de uma longa metragem em que cada aluno de um grupo de quatro deverá analisar
em detalhe o uso da montagem, da mise-en-scène, da fotografia e do som.

 Este trabalho de natureza mais teórica é desenvolvido simultaneamente com o segundo trabalho prático da UC que
consiste numa curta metragem realizada em grupos de não mais de quatro elementos. Pretende-se que a experiência
da análise teórica possa abrir caminho à criatividade e influenciar as escolhas técnica e estéticas das curtas
metragens, por outro lado, pretende-se que a experiência de execução do trabalho prático permita entender melhor as
longas metragens analisadas no trabalho teórico.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The first classes of the course are expository and aim to familiarize students with fundamental questions of film
theory. Students should understand a basic taxonomy that allows them to interpret the wording of the first practical
assignment: simple concepts such as fiction and documentary, direct sound and overdub, analytical montage
sequences and tracking shots. The delivery and presentation of this first assignment occurs in class and is analysed
together with the other students in accordance with previously established evaluation criteria. The discussion and
analysis of these early works, and a rigorous understanding of the qualities and defects in them are tools used to
deepen the knowledge of language and its possibilities.

 A second series of lectures which aims to analyse separately the different codes that are part of the composite
language that is the audiovisual communication. To this end a series of short sequences and feature films that are
particularly relevant example as creative use of a particular code are selected, shown and analysed in detail. This
approach allows students to better understand the possibilities of staging, the different types of relations between
plans, the multiplicity of meanings that can be born out of combinations of sound and image. The second assignment
is released in the wake of this series of lectures and is an analysis of a feature film in which each student in a group of
four should examine in detail the use of the assembly, the mise-en-scène, photography and sound. This theoretical
work is carried out simultaneously with the second practical assignment and consists of a short film directed by a
group of no more than four students. It is intended that the experience of theoretical analysis can pave the way for
creativity and influence the technical and aesthetic choices of these short films, on the other hand, it is intended that
the practical implementation of work experience will allow for a better understand the feature films analysed in the
theoretical work .

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Bordwell, D & Thompson, K. (2004) Film Art: An Introduction (7ª ed). New York: McGraw-Hill.
  

Bordwell, D & Thompson, K. (2003). Film History: An Introduction (2nd Ed.). New York: McGraw-Hill. 
  

Eisenstein, S. (1969). The Film Form. New York: Harcourt.
  

Dancyger, K. (1996). The tecnique of film and video editing : Theory and practice, Focal Press.
  

Lyver, D. (2005) Basics of Video Sound. (2nd ed.) Oxford: Focal Press.

 

Mapa X - Desenho II / Drawing II



6.2.1.1. Unidade curricular:
 Desenho II / Drawing II

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Helena Cristina Martins Ferreira Major

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Helena Cristina Martins Ferreira Major (30 TP; 10 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

  
objectivos gerais:

 - Compreender o conceito de ilustração.
 - Ampliar conhecimentos sobre ilustração contemporânea.

 - Desenvolver capacidades de análise e de apreciação crítica aplicadas ao universo da ilustração.
 - Desenvolver métodos de trabalho em ilustração.

 - Demonstrar bom domínio de técnicas de expressão.
 - Desenvolver uma linguagem visual pessoal que proponha novas soluções visuais adequadas à mensagem a

transmitir.
  

objectivos específicos:
 - Explorar criativamente técnicas, processos e materiais.

 - Construir imagens que sejam eficazes na comunicação de ideias.
 - Compreender os ritmos da narrativa gráfica.

 - Conhecer diferentes estilos de ilustração.
 - Identificar e caracterizar os principais domínios da ilustração.

 - Saber construir correctamente imagens sequenciais e determinar os momentos-chave da narrativa.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

  
general objectives:

 -To understand the concept of illustration.
 -To gain new knowledge in contemporary illustration.

 -To develop a critical thinking and analysis skills applied to the illustration field.
 -To develop working methods in illustration.

 -To demonstrate a good domain of visual techniques
 -To develop a personal visual language to propose new solutions appropriated to each visual message.

  
Specific objectives:

 - To explore creatively techniques, processes and materials.
 - To create effectives images to communicate ideas.

 - To understanding the graphic narrative rhythms.
 - To Meet various illustration styles.

 - To identify the main working areas in illustration.
 - To correctly build a sequential of images and to identify the key moments of a narrative.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 - A Função da Ilustração.
 - O conceito de Ilustração. 

 - Ilustração/ Comunicação Visual.
 - Descodificação de processos “automáticos do fazer”

 - Narrativa visual
 - Os Principais Domínios da Ilustração: 

 - (1) Ficção: Editorial, Comercial e publicitária 
 - (2) Não Ficção: Informativa, Científica e Técnica.

 
6.2.1.5. Syllabus:

 - Functions of illustration.
 - The concept of illustration.

 - Illustration and Visual Communication.
 - Decoding processes

 -The main Domains in illustration:
 - (1) Fiction: Editorial, Commercial and advertising

 - (2) Non Fiction: Information, Scientific and Technical.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Os conteúdos da disciplina pretendem conduzir o aluno na investigação critica do universo da ilustração, iniciando a
aprendizagem com a análise do que é ilustração e quais as suas possíveis funções. Seguidamente o programa foca



conteúdos que vão possibilitar ao aluno construir progressivamente imagens e sequências de imagens eficazes na
comunicação de ideias. Neste processo de trabalho, são explorados técnicas de expressão, materiais e suportes de
uma forma cada vez mais pessoal. Na análise que se segue à apresentação teórica e visual de temas e trabalhos em
ilustração são identificados diferentes estilos,os ritmos e momentos-chave de narrativas visuais e principais domínios
da ilustração.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The subject’s contents intend to guide the student in a critical research of the illustration universe. It start with the
analysis of what is illustration and what are its possible functions. Then the program focus on issues that enable the
student to progressively build images and sequences of images to communicate efficiently ideas. In the process of
developing the the ework, the student will explore techniques, materials and supports in an increasingly personal way.

 The analysis that follows each presentation of the various themes and artworks, will identify different styles, rhythms
and key moments of visual narratives and the main domains in illustration.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Apresentação teórica fundamentada com imagens sobre o que significa “ilustração” seguida por uma discussão em
grupo alargado dos princípios orientadores do conceito. 

 Análise de exemplos de objectos de comunicação que integrem ilustrações. 
 Apresentação dos domínios “Ilustração de Ficção e de Não-Ficção”, discussão deste tópico em grupo alargado. 

 Acompanhamento dos trabalhos dos alunos e análise de resultados.
 A classificação final será resultado das seguintes ponderações:

 -Trabalhos individuais - 80%
 -Trabalho de grupo- 20%

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Visual presentation on “what is illustration?" followed by a group discussion on the principles of the concept. Critical
analysis of graphic/illustration examples.

 Visual presentation on “fiction and non-fiction illustration”. Group discussion about this topic.
 Supervision of the students work and analysis of the results.

  
The final classification is a result of the following considerations:

 Individual works - 80%
 Group work - 20%

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A metodologia de ensino é baseada numa interacção entre teoria e investigação pratica. Outro aspecto importante, é
atmosfera de trabalho, que se pretende que seja dinâmica, criativa e critica, num contacto próximo entre professor -
aluno. Estas abordagens pretende potenciar a aprendizagem dos alunos, segundo os objectivos propostos, na área da
ilustração.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The teaching methodology is based on an interaction between theory and creative practice research. In addition,
Another important aspect is the group atmosphere, which is intended to be dynamic, imaginative, with critical thinking,
in a close tutor-student relationship. These approaches aim to enhance student’s learning, according to the proposed
objectives in the field of illustration.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 “Annual - Illustrators of Children’s Books”, Bologna 
 BERRYMAN, Gregg. (1990). Notes on Graphic Design and Visual Communication. Crisp publications Inc. 

 CALADO, Isabel. (1994). A Utilização Educativa das Imagens, Col. «Mundo de Saberes», Porto Editora, Porto.
 MOLES, Abraham. (1992). JANISZEWSKI, Luc. Grafismo Funcional. 2ª edição, «Enciclopedia del Diseño», CEAC,

Barcelona
 Periodicos
 Communication Arts

 

Mapa X - Técnicas de Comunicação Verbal e Não Verbal / Techniques of Verbal Communication and Non-Verbal

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Técnicas de Comunicação Verbal e Não Verbal / Techniques of Verbal Communication and Non-Verbal

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Ana Paula de Jesus Lopes Gaspar

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Luís Filipe de Almeida Vintém (30 T; 10 OT)



 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Dominar as técnicas base de criação de textos originais.
 Compreender o conceito de narrativa e reconhecer as diferentes estruturas e possibilidades conceptuais e formais

para a sua construção.
 Aprender a construir projectos sequenciais que sejam eficazes no processo de comunicação.

 Saber usar instrumentos de leitura, análise e composição da imagem que permitam uma boa estruturação narrativa em
termos de comunicação visual.

 Aprender a reconhecer os processos de comunicação em particular os de origem textual.
 Conhecer o conceito de narrativa visual e respectivas variantes e possibilidades de interpretação e visualização.

 Aprender a reconhecer as diferentes estruturas de uma narrativa literária ou visual, e suas diferentes tipologias
conceptuais.

 Aprender a identificar os elementos que definem o ritmo, o climax da narrativa literária, e possibilidade de adaptação a
formatos audiovisuais.

 Compreender e saber produzir ritmos da narrativa escrita e/ou visual e/ou audiovisual.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Master the basic techniques for creating original texts.
 Understand the concept of narrative and recognise the different structures and conceptual and formal possibilities for

its construction.
 Learning how to build sequential projects that are effective in the communication process.

 Knowing how to use instruments for reading, analysis and image composition that give a good narrative structure in
terms of visual communication.

 Learn to recognise the particular communication processes of textual origin.
 Know the concept of visual narrative, its variants possibilities for interpretation and visualisation.

 Learn to recognise the different structures of a literary or visual narrative, and its different conceptual types.
 Learn to identify the elements that define the rhythm, the climax of literary narrative, and the possibilities of adaptation.

 Understand and know how to produce the written narrative rhythms and / or visual and / or audio-visual.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Processos de comunicação
  

Elementos comunicacionais
 Tipologias de linguagem

 Tipologias de textos (dos formatos técnicos aos ficcionais)
 Funções de comunicação

 Eficácia de comunicação
  

Narrativas lineares e não lineares
  

Conceitos, princípios e objetivos narrativos
 Tipologias narrativas

 Processos de construção de narrativas visuais
 Tempos, ritmos e tensões de narração

 Noções de técnicas de escrita criativa
 Formatos e fases de criação de narrativas audiovisuais

  
Introdução às ferramentas de redacção e visualização de texto:

  
Escrita criativa, princípios, técnicas e ferramentas conceptuais.

 Manipulação e interpretação de texto
 Relação texto/imagem

 Formatos, de visualização de textos literários/narrativos
 Da visualização de textos ao objecto final de comunicação

 Adequação e adaptação de texto para narrativas audiovisuais
 Noções de interpretação de argumento e desenvolvimento de guião técnico

 Introdução à prática de consecução de texto para adaptação a formatos de visualização

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Communication processes
  

- communication elements
 - Language typologies

 - Types of texts (technical formats to fictional)
 - Communication Functions

 - Communication effectiveness
  

Linear and non-linear narratives
  

- Concepts, principles and narrative goals
 typologies of narratives

 - Construction processes of visual narratives



- Pace, rhythms and narrative tension
 - Creative writing techniques

 - Formats and stages of creating audiovisual narratives
  

Introduction to writing and text visualisation tools:
  

- Creative writing, principles, techniques and conceptual tools.
 - Text manipulation and interpretation

 - Relation text / image
 - Formats, visualisation of literary / narrative texts

 - From visualisation to the communication object
 - Adequacy and text adaptation for audiovisual narratives

 - Script interpretation of notions and technical script development
 - Adaptation

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Os conteúdos da primeira parte do programa da UC pretendem familiarizar os alunos com a matéria e dar um
enquadramento teórico dos mesmos. Falamos das ferramentas teóricas para compreender o conceito de narrativa e
reconhecer as diferentes estruturas e possibilidades conceptuais e formais. Sublinhamos a importância das narrativas
como ferramentas ancestrais para a aquisição de conhecimentos, de aculturação e de integração social, de mitos e
arquétipos e das suas mais variadas funções.

 Na segunda parte do programa entramos no âmago dos objectivos da UC. A avaliação feita aos alunos depende em
grande medida da compreensão dos processos de construção das narrativas e da sua capacidade para os reproduzir
em trabalhos teóricos e práticos. Ocupam-nos, nesta UC as formas que a narrativa adopta quando o meio de
expressão é exclusivamente ou maioritariamente visual. Daí a importância da relação texto/imagem e dos processos
de adaptação.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The contents of the first part of the syllabus are intended to familiarize students with these specific studies and give
the a theoretical framework thereof. We speak about the theoretical tools to understand the concept of narrative and
recognise the different structures and the conceptual and formal possibilities. We underline the importance of the
narratives as ancestral tools for acquiring knowledge, acculturation and social integration, myths and archetypes and
their various functions.

 In the second part of the program we enter the heart of the objectives of the course. The assessment of the students
acquired knowledge largely depends on their understanding of the processes for construction narratives and their
ability to reproduce this knowledge in theoretical and practical assignments.We study the shapes narrative adopts
when the means of expression is exclusively or mainly visual. Hence the importance of the text / image relation in
adaptive processes.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A metodologia de ensino consiste num equilíbrio entre aulas de carácter mais expositivo, com a utilização de meios
audiovisuais, textos de apoio e apresentação de exemplos e aulas mais abertas ao debate com a participação dos
alunos numa discussão onde é avaliada de forma contínua a aquisição de conhecimentos. Neste sentido,
paralelamente à exposição dos conteúdos programáticos, os alunos seguem uma metodologia de construção de um
guião para uma obra audiovisual original. Esta metodologia consiste em começar com a ideia, o embrião para um
guião, e ir desenvolvendo essa ideia em passos sucessivos até chegar ao produto final. Cada momento do
desenvolvimento do guião obedece a uma série de regras formais que devem ser respeitadas. A avaliação dos
conhecimentos é feita a partir das apresentações dos resultados deste trabalho progressivo de criação do guião. 

 Nos casos em que os resultados da avaliação contínua sejam insuficientes, os alunos podem aceder a exame.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The teaching methodology is a balance between more expository classes, with the use of visual aids, handouts and
presentation of examples and classes open to debate with the participation of the students in a discussion which is
evaluated continuously. In this sense, parallel to the presentation of the contents of the syllabus, students follow a
methodology for building a script for an original audiovisual work. This methodology starts with the idea, the embryo
to a script, and goes on to developing this idea in successive steps until students reach the final product. Each time,
script development follows a series of formal rules that must be respected. The assessment of students knowledge is
made from the presentations of the results of this ongoing work of creating the script.

 In case of failing to achieve a minimum grade, students are allowed a second opportunity in the form of a written exam.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 As aulas expositivas tem como objectivo pôr os alunos em contacto com as ideias e os autores mais relevantes no
estudo das narrativas e dos processos de construção das mesmas. De igual modo pretendem dotar os alunos das
ferramentas necessárias para uma pesquisa mais aprofundada das matérias tratadas nesta Unidade Curricular. 

 Uma vez que estudamos especificamente as narrativas de cariz gráfico e audiovisual, é importante mostrar aos alunos
exemplos significativos das diferentes tipologias narrativas e das formas como se podem relacionar texto e imagem.
Um dos exemplos de exercício que ilustra esta estratégia é a comparação entre um guião escrito e a obra audiovisual
construída a partir desse guião. Outro exemplo é a projecção e análise de narrativas gráficas ou audiovisuais com o
objectivo de compreender as suas estruturas narrativas e estratégias de comunicação de sentido.



Outra das metodologias importantes usadas na Unidade Curricular consiste na criação de um guião, trabalho que é
executado pelos alunos ao longo do semestre, e cuja execução parcial vai sendo objecto de avaliação contínua. Os
alunos começam por usar várias estratégias criativas para encontrar a ideia que estará na base da sua narrativa e vão
desenvolvendo esta ideia em sucessivas fases até chegarem ao trabalho final. Em cada uma destas fases vão
partilhando com os restantes colegas, na aula, os seus resultados. Esta partilha serve de ponto de partida para
discussões e debates sobre a aplicação prática dos conhecimentos e sobre os critérios de avaliação da qualidade
deste tipo de trabalho criativo, é útil também para corrigir os trabalhos, do ponto de vista formal, num esforço por
conseguir o melhor produto final possível.

 Acreditamos também que, de um ponto de vista pedagógico, se obtêm melhores resultados se forem lançados aos
alunos vários exercícios cuja resolução deve ser apresentada ao longo do semestre, do que a acumulação de matéria
cuja apreensão apenas é avaliada no final.

 Os trabalhos dos alunos são sempre individuais mas é estimulado o debate e a troca de ideias entre os alunos durante
a execução dos seus trabalhos.

 Antes da apresentação pontual das diversas fases de construção do guião, os textos são enviados para o docente via
email. Este faz triagem das qualidades e defeitos dos trabalhos para que, durante as apresentações, a discussão
possa ser direccionada no sentido do aperfeiçoamento das técnicas formais e do conteúdo dos trabalhos.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The lecture aims to put students in contact with the ideas and the most important authors in the study of the narratives
and the text creating processes. The lectures are also intended to provide students with the necessary tools to further
research of the issues raised in this course.

 Since the object of our studies are narratives of graphic and audiovisual nature, it is important to show significant
examples of different narrative types and different forms of creating relations between text and image. One example of
exercise that illustrates this strategy is the comparison between a written script and the audiovisual work built from
this script. Another example is the screening and analysis of graphic and audiovisual narratives in order to understand
their narratives structures and communication strategies.

 Another important methodologies used in the Course is to create a script, this assignment is performed by the
students throughout the semester, and partial implementation will be subjected to continuous evaluation. Students
begin to use various creative strategies to find the idea that will be the basis of their narratives and develop this idea in
successive stages before reaching their final version. In each of these phases will share the results with other
colleagues in class. This sharing is the starting point for discussions and debates on the practical application of
knowledge and the criteria for assessing the quality of this type of creative work, it is also useful for correcting the
assignments from a formal point of view in an effort to achieve the best final product possible.

 We also believe that, from a pedagogical point of view, we obtain better results if the students have to solve various
exercises and present this during the semester, than to only access their acquired knowledge at the end of the
semester.

 The assignments are always individual but debate and the exchange of ideas among students during the performance
of their work is welcome.

 Before the timely presentation of the various stages of construction of the script, the texts are sent to the teacher via
email. This makes possible to direct the discussion towards the improvement of the formal techniques and the content
of work.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Berger, J. (1990). Modos de Ver, Colecção Arte e Comunicação, Edições 70
  

Bitti, P. R. & ZANI, B. (1993) A Comunicação Como Processo Social, Lisboa: Editorial Estampa.
  

Field, S. ((2005). Screenplay: The Foundations of Screenwriting (2nd ed.). New York: Bantam Bell, Random House.
  

McKee, R. (1999). Story: Substance, structure, style, and the principles of screenwriting. Methwen.
  

Scott, J. (2003). How to Write for Animation, Overlook TP, Reissue edition.

 

Mapa X - Design de Comunicação II / Communication Design II

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Design de Comunicação II / Communication Design II

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Ana Paula de Jesus Lopes Gaspar

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Vanda Avelar Correia (90 TP; 30 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Objetivos específicos organizados em dois núcleos:
 1. Design do plano bidimensional:

 . Desenvolver as competências para articulação dos elementos formais específicos de aplicações de design gráfico.
 . Relacionar a percepção e cognição humanas como componentes essenciais para o desenvolvimento de um trabalho



de design de comunicação.
 . Expor a conjugação de diferentes formas de comunicação visual.

 . Desenvolver a aplicação de conceitos e informação em diferentes planos.
 . Explorar as características específicas dos diferentes suportes de comunicação visual.

 2. Identidade visual:
 . Expor as principais problemáticas da elaboração e gestão da imagem a nível organizacional.

 . Apresentar a identidade visual como um sistema multidimensional.
 . Evidenciar o símbolo enquanto elemento central de uma identidade visual.

 . Explicar e desenvolver o processo de criação de uma assinatura.
 . Explicitar a importância das aplicações da assinatura como forma de identidade e coerência.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Learning outcomes organized in two sections:
 1. Design of a bi-dimensional plane:

 . Develop skills for the articulation of specific formal elements of graphic design applications.
 . Relate to human perception and cognition as essential components for the development of a communication design

work.
 . Expose the combination of different forms of visual communication.

 . Develop the application of concepts and information in different planes.
 . Explore the specific characteristics of different media of visual communication. 

 2. Branding:
 . Expose the main problems of image development and management at the organizational level.

 . Present visual identity as a multidimensional system.
 . Highlight the symbol as a central element of a visual identity.

 . Explain and develop the process of creating a signature.
 . Explain the importance of signature applications as a form of identity and coherence.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1. Design do plano bidimensional:
 . Estratégias de composição do design de comunicação. 

 . Técnicas de composição visual adequadas a objetivos comunicacionais predeterminados.
 . A comunicação em diferentes suportes considerando os diferentes níveis de percepção envolvidos.

 . As especificidades dos meios e suportes de comunicação: do plano impresso ao ecrã. 
 2. Identidade visual: 

 . Enquadramento histórico do tema. 
 . Conceitos específicos associados à identidade visual de uma empresa.

 . Distinção entre assinatura, símbolo, logótipo, marca. 
 . Função da identidade visual na cultura de empresa. 

 . Comunicação multidimensional na identidade visual.
 . Elaboração do Manual de Normas. 

 . Processo de concepção do estacionário e outras aplicações.

 
6.2.1.5. Syllabus:

 1. Design of a bi-dimensional plane:
 . Communication design composition strategies.

 . Visual composition techniques suitable to predetermined communication objectives.
 . Communication in different media considering the diverse levels of perception involved.

 . Specificities of communications media and devices: from the printed plan to the screen.
 2. Branding:

 . Historical background.
 . Specific concepts associated with the visual identity of a company.

 . Distinction between signature, symbol, logo, brand.
 . Role of visual identity in the company culture.

 . Multidimensional communication in visual identity.
 . Preparation of a Graphic Standards Manual.

 . Stationery design and other applications.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Os conteúdos programáticos apontados permitirão cumprir os objetivos enunciados para esta unidade curricular,
contribuindo de forma significativa para a aquisição de conhecimentos essenciais à concepção de objetos de
comunicação visual. A organização dos conteúdos proposta permitirá que os alunos, por um lado ganhem domínio no
trabalho de composição visual com os elementos base do design gráfico, e por outro que adquiram os conhecimentos
necessários ao desenvolvimento de projetos de identidade visual.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The appointed syllabus will meet the goals outlined for this curricular unit, contributing significantly to the acquisition
of essential knowledge for the design of visual communication objects. The organization of the proposal contents will
allow students, on one hand to gain control in the work of visual composition with the basic elements of graphic
design, and on the other to acquire the knowledge necessary to develop visual identity projects.



 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Esta unidade curricular está organizada em horas de contacto teórico-práticas, que incluirão a concretização de
trabalhos de cariz prático, desenvolvidos com base nos conceitos teóricos e técnicos abordados nas aulas, e horas de
orientação tutorial direcionadas para o acompanhamento dos trabalhos propostos para avaliação.

 No desenvolvimento de cada trabalho seguir-se-á esta metodologia, com o intuito de favorecer a aprendizagem e
consequente domínio dos processos próprios dos projetos de design de comunicação.

 A avaliação por frequência incide sobre dois trabalhos teórico-práticos (80%) e a participação durante as aulas (20%).
 A avaliação por exame consiste na conclusão ou melhoria dos trabalhos teórico-práticos desenvolvido nas aulas,

entregues na data marcada para o exame. Além das exceções especificamente regulamentadas, têm acesso aos
exames os alunos cuja média ponderada das componentes práticas da unidade curricular seja igual ou superior a 7,0
valores.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 This curricular unit includes a theoretical foundation and the accomplishment of practical assignments, developed
upon the theoretical and technical concepts covered in class, and tutorials hours aimed to monitor the work proposed
for evaluation. The development of each assignment will follow this methodology in order to facilitate the learning, and
consequent domain, of the processes of communication design projects.

 The regular evaluation focuses on two theoretical and practical assignments and participation in class.
 Evaluation by exam shall consist in completion or improvement of the theoretical and practical assignments developed

in class, delivered on the date set for the exam. In addition to the specifically regulated exceptions, the access to
exams is for students whose weighted average of the practical components of the course is equal to, or greater than,
7.0 values.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A unidade curricular tem como objetivos introduzir e explorar alguns campos de intervenção do design de
comunicação e esclarecer todos os termos, conceitos e técnicas essenciais ao desenvolvimento de trabalho nestes
campos. As metodologias de ensino anteriormente apontadas, fortemente apoiadas no desenvolvimento de exercícios
práticos, exigirão a aplicação dos conhecimentos adquiridos e o seguimento de métodos de trabalho próprios do
design. Permitirão ainda explorar e firmar os objetivos mencionados, inserindo-os em contextos próximos da prática
profissional.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The curricular unit aims to introduce and explore certain intervention fields of communication design and clarify all the
terms, concepts and techniques essential to the work development in these fields. The previously identified teaching
methodologies, strongly supported in the development of practical exercises, will require the application of acquired
knowledge and the following of design working methods. They will also allow to explore and establish the
abovementioned objectives, placing them in contexts close to professional practice.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 AIREY, D. (2009) Logo Design Love: A Guide to Creating Iconic Brand Identities. Berkeley: New Riders Press.
 BARNICOAT, J. (2003) Posters: a concise history. London: Thames&Hudson.

 CARTER, R. (1998) Tipografia de computador 2: logótipos, papéis de empresa, identidade visual. Lisboa: Destarte.
 CHAVES, N. (1996) La imagen corporativa. Barcelona: Gustavo Gili.

 DONDIS, D. A. (1991) Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Martins Fontes.
 FOGES, Chris (ed.) (1999) Cartas & cartões de empresa. Lisboa: Destarte.

 GALLO, M. (1989) L'affiche: miroir de l'histoire, miroir de la vie. Paris: Robert Laffont.
 MOLES, A. (1987) O Cartaz. São Paulo: Editora Perspectiva.

 MOLLERUP, P. (1998) Marks of Excellence: The history and taxonomy of trademarks.

 

Mapa X - Desenho III / Drawing III

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Desenho III / Drawing III

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Nuno Miguel Chuva Vasco

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Nuno Miguel Chuva Vasco (60 TP; 20 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Objectivos Gerais
 Compreender a figura humana/animal como estrutura proporcionada, modelada e

 simétrica; 
Saber estabelecer as diferentes relações entre o esqueleto/corpo humana e animal;

 



Compreender e saber representar o corpo humano e animal no seu contexto natural de vida;
 Saber aplicar métodos, técnicas e instrumentos de expressão na realização dos exercícios propostos.

  
Objectivos Específicos 

 Estudo do Esqueleto Humano e Animal
 Reconhecer a importância de um estudo anatómico das diferentes partes do corpo para a compreensão da figura

humana/animal;
 Representar o esqueleto humano e animal compreendendo relações básicas de estrutura, proporção e anatomia.

  
Estudo do Corpo Humano e Animal

 Evidenciar a importância da representação da figura humana/animal na História da Arte;
 Compreender relações básicas de estrutura, proporção e anatomia;

 Explorar as diferentes relações entre a figura humana e animal;
 Compreender os conceitos base para a representação da figura em movimento.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 General 
 Understand the human/animal figure as proportionate structure, modeled and symmetrical

 Knowing establish the different relations between the skeleton/human body and animal
 Understand and know how to represent the human and animal body in its natural context of life

 To apply methods, techniques and instruments of expression in the realization of the proposed exercises
 Specific 

 Study of the Human Skeleton and Animal
 Recognizing the importance of an anatomical study of the different body parts to the understanding of human/animal

figure
 Represent the human skeleton and animal comprising basic relationships of structure, proportion and anatomy

 Study of the Human Body and Animal
 Demonstrate the importance of the representation of the human/animal figure in art history

 Understand basic relations of structure, proportion and anatomy
 Explore the different relationships between human and animal figure

 Understand the basic concepts for the representation of the moving figure

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Estudo do Esqueleto Humano e Animal
 . O corpo humano e as suas proporções
 . Análise dos principais elementos que constituem o corpo, na execução de movimentos simples: cabeça, torso,

pélvis, membros superiores e inferiores
 . Desenho de observação do esqueleto 
 . Análise estrutural da forma

 . Desenho de pormenor das diferentes partes que constituem o corpo humano
 . Desenho da relação entre o esqueleto humano e animal 

 . Desenho linear 
 . Desenho volumétrico

 . Introdução ao estudo do corpo humano, estabelecendo uma observação directa entre o esqueleto e o corpo do
modelo.

  
Estudo do Corpo Humano e Animal

 . A evolução histórica do corpo humano e animal na história da arte 
 . Desenho da figura humana e animal 

 . Forma, estrutura e expressão
 . Organização formal

 . A perspectiva e a figura
 . A pose e o gesto

 . A figura humana e animal integrada no espaço envolvente

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Study of the Human Skeleton and Animal
 . The human body and its proportions

 . Analysis of the main components of the body, in performing simple movements: head, torso, pelvis, upper and lower
 . Skeletal observation drawing

 . Structural analysis of the form
 . Detailed design of the different parts that make up the human body

 . Drawing the relationship between animal and human skeleton
 . linear design

 . volumetric design
 . Introduction to the study of the human body, establishing a direct observation between the skeleton and the body of

the model.
  

Study of the Human Body and Animal
 . The historical evolution of the human and animal body in art history

 . Drawing the human figure and animals
 . Shape, structure and expression



. formal organization
 . The perspective and Figure

 . The pose and gesture
 . The integrated human and animal figure in the surroundings

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Pretendendo dar continuidade aos conceitos básicos abordados em Desenho I, os seus conteúdos programáticos que
se centram no estudo do Corpo Humano, foram definidos em função dos objectivos e competências a serem
adquiridos pelos alunos. Assim, este estudo considera três perspectivas complementares: a) a anatomia, retratando
aspectos relacionados com a morfologia do corpo masculino/feminino; b) a estrutura óssea, que compreende o
conhecimento do esqueleto humano e, para comparação, o esqueleto animal; e, por último, c) o corpo humano/animal
em movimento e interacção. 

 Centrando-se num estudo com carácter iminentemente prático, esta unidade propõe, em simultâneo, uma abordagem
teórica que permita ao aluno conseguir percepcionar as diferenças e semelhanças, existentes nas estruturas de
sustentação do corpo humano ou animal e, deste modo, proporcionar-lhes também uma nova possibilidade de olhar o
outro e a si mesmo.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 Intending to continue the basic concepts covered in Drawing I, their syllabus that focus on the study of the Human
Body, were defined according to the objectives and competencies to be acquired by students. This study considers
three complementary perspectives: a) the anatomy, which addresses issues related to the morphology of the male /
female body; b) the bone structure comprising knowledge of the human skeleton and, for comparison, the animal
skeleton; and lastly, c) the body human / animal movement and interaction.

 Focusing on a study with eminently practical, this unit offers at the same time a theoretical approach that allows the
student can perceive the differences and similarities that exist in the human or animal body supporting structures and
thus provide them also a new possibility of seeing others and himself.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 O estudo inicia com a observação/representação das diferentes partes do esqueleto e do seu todo, ultimando com a
análise da relação entre o esqueleto humano/animal. Prossegue com o estudo do corpo humano, que será completado
com visitas a espaços naturais para o desenho de observação da figura animal.

  
Avaliação por Frequência

 Componente/Peso
 Exercícios práticos - 75%

 Diário(s) Gráfico(s) - 25%
  

Avaliação por Exame
 Época Normal/Época Recurso/Época Especial

 As três épocas de exame possuem as mesmas características:
 Realização de um conjunto de exercícios práticos, mediante proposta a apresentar pelo docente, numa data estipulada

pelos serviços administrativos para a realização da prova.
  

Componente/Peso
 Exercícios práticos -100%

  
Além das exceções especificamente regulamentadas, têm acesso aos exames os alunos cuja média ponderada das
diversas componentes práticas e laboratoriais realizadas na unidade curricular seja igual ou superior a 7,0 valores.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The study begins with the observation / representation of the different parts of the skeleton and a whole ending of the
relationship between the human skeleton / animal. Continues with the study of the human body, which will be
completed with visits to natural areas for observation drawing the animal figure.

  
Evaluation frequency

  
Practical exercises - 75%

 Daily (s) Graph (s) - 25%
  

Evaluation exam
 Normal Season / Season Feature / Special Season

 The three exam periods have the same characteristics:
 Conducting a series of practical exercises on a proposal to be submitted by the teacher on a date stipulated by the

administrative services to perform the test.
  

Practical exercises – 100%
  

In addition to the specifically exceptions regulated, have access to exams the students whose weighted average of the
various practices and lab components made in the curricular unit is equal to or greater than 7 values.



 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 As metodologias de ensino encontram-se em coerência com os objectivos da unidade curricular, dado que a
metodologia de representação da figura humana e animal se trata de algo de grande complexidade, que requer, não só
uma dedicação constante em aula, como fora da mesma. Assim, na avaliação desta unidade curricular será tido em
conta o tempo dispendido, de forma presencial, assim como de forma autónoma pelo aluno no seguimento das suas
pesquisas e procura de soluções. Para a avaliação será também tida em conta a forma crítica como os alunos
abordam e aplicam os conteúdos abordados. 

 Nessa medida, o estudo da figura humana e animal, não se pode desvincular de abordagens fundamentalmente
práticas, com incidência nos conteúdos expostos. Este processo irá permitir aos alunos a compreensão de alguns dos
desafios e propostas que se colocam, simultaneamente, noutras unidades curriculares que, por sua vez, visam a
construção e desenvolvimento de aplicações aliadas às tecnologias interativas. 

 Os métodos de avaliação aplicados permitem averiguar se o aluno adquiriu conhecimentos suficientes para atingir os
objetivos propostos na UC.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The teaching methods are consistent with the objectives of the course, because the methodology of representation of
human and animal figure it is something of great complexity, which requires not only a constant dedication in the
classroom and outside of it. Thus, the evaluation of this course will be taken into account time spent, in person, as well
as independently by the student following its research and finding solutions. For the assessment will also be taken
into account the critical way students approach and apply the content covered.

 To that extent, the study of human and animal figure, one can not separate approaches essentially practical, focusing
the exposed content. This process will allow students to understand some of the challenges and proposals that arise
simultaneously in other courses which, in turn, are used to construction and development of allied applications to
interactive technologies.

 The assessment methods allow ascertain whether the student has acquired sufficient knowledge to achieve the
proposed objectives at UC.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Hultgen, K. (1993). The Art of Animal Drawing: Construction, Action, Analysis, Caricature. Dover Publications Inc. ISBN
9780486274263

 Molina, Juan Jose Gomez (Coord.). (1999). Estrategias del Dibujo en el Arte Contemporâneo. Madrid: Editora Cátedra.
ISBN: 9788437616940.

 Molina, Juan Jose Gomez (Coord.). (1995). Las Leciones del Dibujo. Madrid: Editora Cátedra. ISBN: 9788437613765.
 Parramón, José M.. (1993). Como Desenhar o Corpo Humano. Lisboa: Editorial Presença. ISBN: 972-23-1646. 

 Smith, Ray. (1996). Desenhar a Figura Humana. Lisboa: Editorial Presença. Lisboa: Editorial Presença. ISBN:
9789722320269.

 Smith, Stan. (1996). Anatomia, Perspectiva y Composición para el Artista. (2ª ed.), Madrid: Herman Blume. ISBN: 84-
87756-79-4.

 

Mapa X - Edição Electrónica III / Desktop Publishing III

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Edição Electrónica III / Desktop Publishing III

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Pedro Alexandre Santos de Matos

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Pedro Alexandre Santos de Matos (30 TP; 30 PL; 20 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Edição de Imagem em Cores Diretas
 • Dominar técnicas e ferramentas de conversão de imagens entre diversos modos de cor

 • Dominar técnicas, ferramentas e processos de trabalho para tratamento, edição e montagem de imagens em cores
diretas 

 • Conhecer formatos de arquivo específicos para imagens em cores diretas
  

Composição de Texto e Paginação
 • Dominar os processos e as ferramentas de formatação de páginas e seus elementos gráficos 

 • Dominar os processos de trabalho na integração de textos e imagens
 • Dominar as técnicas e as ferramentas de composição de texto e de paginação

 • Dominar as técnicas e ferramentas que ajudam a aumentar a produtividade
 • Dominar os processos de trabalho na revisão e conclusão de obras paginadas

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 



Image Edition in Spot Colours 
 • Mastering techniques and image conversion tools between different colour modes

 • Mastering techniques, tools and working processes for processing, editing and montage of images in spot colours
 • Know specific file formats for images in spot colours

 Text Composition and Pagination
 • Mastering processes and page formatting tools and its graphic elements

 • Master the working processes in the layout of text and images
 • Master text composition and layout techniques and tools

 • Master techniques and tools that help increase productivity
 • Master the working processes in the correction of text profs and in the conclusion of editorial design works

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Edição de Imagem em Cores Diretas
 • Canais de cores diretas 

 • Modos de imagem de cores diretas
 • Conversão de imagens para cores diretas

 • Técnicas de edição de canais de cores diretas
 • Formatos de ficheiro de cores diretas

 Composição de Texto e Paginação
 • Inserção e formatação de texto e imagens 

 • Grelhas de paginação e páginas-mestras
 • Estilos de texto e de caráter 

 • Tabulação e criação de tabelas 
 • Técnicas de composição de texto e de paginação 

 • Exportação e impressão de trabalhos
 • Revisão tipográfica

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Image Editing in Colour Direct
 • Spot colour channels

 • Spot colour image modes
 • Converting images to spot colours 

 • Spot colour channels editing techniques
 • Spot colour file formats

 Text Composition and Layout
 • Text and images insertion and formatting

 • Layout grids and master-pages
 • Paragraph and character styles
 • Tabs and table formatting

 • Text composition and layout techniques 
 • Exporting and printing the work

 • Correcting text proofs

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Na sequência das UC Edição Eletrónica I e II, a Edição Eletrónica III complementa o grupo de competências, aptidões e
conhecimentos práticos e técnicos para o projeto, edição e produção de artefactos de comunicação. 

 Por um lado, a edição de imagem em cores diretas aborda questões específicas do trabalho com sistemas de cor
alternativos à monocromia ou à quadricromia. Estas alternativas são bastante usadas na produção de artefactos para
impressão, quer por razões técnicas e de qualidade final dos produtos, quer por razões financeiras. Nesse sentido, o
designer deverá ser conhecedor das técnicas, limitações, vantagens e processos de trabalho adequados a estes
modos de produção.

 Por outro lado, a paginação é um elemento central quer na produção para impressão, como para edição em meios
digitais. A junção de imagens e texto e a sua composição de forma profissional estão presentes na maioria dos
trabalhos para impressão e, cada vez mais, nos trabalhos para meios digitais interativos.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 After Desktop Publishing I and II Curricular Units (CU), Desktop Publishing III complements the set of skills, aptitudes
and practical and technical knowledge to design, edit and produce communication artefacts.

 On one hand, image editing in spot colours addresses specific issues of working with alternative colour systems to
monochrome or to four-colour printing. These alternatives are quite used in the production of printed artefacts, either
for technical reasons and final quality of products, whether for financial reasons. In this sense, the designer must
know the techniques, limitations, benefits and working procedures appropriate to these production methods.

 Moreover, layout is a central element in print production, and in digital media. The combination of images and text and
its composition in a professional way are present in most jobs to print and, increasingly, in works for interactive digital
media.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Apresentação tutorial das ferramentas de edição eletrónica complementada com aulas teóricas directamente
relacionadas com a prática. Realização de trabalhos práticos e de laboratório. Realização de provas práticas e escritas.

 AVALIAÇÃO DE FREQUÊNCIA



Participação na realização de trabalhos práticos e laboratoriais de curta duração em aula: 15%.
 Realização de trabalhos práticos e laboratoriais de maior duração: 47,5%.

 Aferição das competências práticas com duas provas práticas: 17,5%.
 Aferição de conhecimentos teóricos sobre práticas laboratoriais e tecnologias da Edição Eletrónica com duas provas

escritas: 20%.
 AVALIAÇÃO POR EXAME

 Conclusão ou melhoria dos trabalhos práticos laboratoriais desenvolvidos nas aulas, a entregar na data marcada para
o exame: 80%.

 Realização de uma prova escrita de aferição de conhecimentos teóricos sobre práticas laboratoriais e tecnologias da
Edição Eletrónica: 20%.

 Duração total do exame: 3 horas.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Tutorial presentation of desktop publishing tools complemented with lectures directly related to practice. Practical and
laboratory work. Practical and written tests.

 EVALUATION BY ATTENDANCE
 Participation in practical and laboratory short works in classroom: 15%.

 Longer practical and laboratory works proposed by the professor: 47,5%.
 Verification of practical skills with two practical tests: 17,5%.

 Verification of theoretical knowledge about laboratory practices and technologies with two written tests: 20%.
 EVALUATION BY EXAMINATION 

 Conclusion or improvement of laboratory and practical works performed during the semester, to be delivered on the
examination day: 80%.

 Written test: 20%.
 Total procedure duration: 3 hours.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 À semelhança das UC de Edição Eletrónica I e II, as metodologias de ensino desta UC centram-se fundamentalmente
na aquisição de competências práticas para manipulação e produção com qualidade dos variados tipos de artefactos
de comunicação. As ferramentas mais importantes relacionadas com a edição, arquivo e publicação de imagens em
cores diretas e, numa segunda fase, de paginação e edição específica de texto e imagem são apresentadas de forma
tutorial ao longo de grande parte das aulas. Inicialmente os alunos desenvolvem exercícios onde essas ferramentas e
técnicas são experimentadas na resolução de exercícios semelhantes e comuns aos encontrados na prática
profissional. Essas aulas práticas são complementadas com enquadramentos e explicações teóricas acerca das
aplicações, vantagens, desvantagens e limitações das ferramentas e técnicas em causa. Posteriormente, são
desenvolvidos exercícios de maior duração onde o aluno deve aplicar os conhecimentos e competências adquiridos
anteriormente e, além disso, são incentivados a ir mais além, explorando essas e outras técnicas e ferramentas,
misturando ou combinando a base inicialmente fornecida com o que a sua criatividade pode explorar. As provas
teóricas escritas ajudam a adquirir e sedimentar os conceitos base relacionados com a matéria, fundamentais para a
resolução eficaz e com qualidade superior dos problemas e trabalhos a executar no desempenho da profissão.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Like Desktop Publishing I and II CU, the teaching methods of this subject are mainly focused on the acquisition of
practical skills for handling and produce with quality the different kinds of communication artefacts. The most
important tools relating to editing, archiving and images publishing in spot colour and, subsequently, layout and
specific composition of text and images are presented in a tutorial way during most of the classes. Initial exercises aim
at trying these tools and techniques, solving similar and common situations found in professional practice. These
practical classes are complemented with theoretical frameworks and explanations about the applications, advantages,
disadvantages and limitations of these tools and techniques. Subsequently longer exercises are made, where student
must apply the knowledge and skills acquired previously and, moreover, are encouraged to go further, exploring these
and other techniques and tools, mixing or combining the basis, initially provided, with what their creativity can explore.
Written theoretical tests aim at helping to acquire and consolidate the basic concepts related to the subject, which is
fundamental to an effective resolution and with superior quality of problems and works to accomplish in a professional
environment.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Edição de Imagem em Cores Diretas
 ADOBE SYSTEMS (2010), Adobe Photoshop CS5 User Guide for Windows and Mac OS

 ADOBE SYSTEMS (1999), Electronic Publishing Guide, San Jose: Adobe Press
 DALY, Tim (2004), Enciclopédia da fotografia digital. O guia completo para tratamento de imagem e arte digital, Lisboa:

Dinalivro
 Composição de Texto e Paginação

 ADOBE SYSTEMS (2010), Adobe Indesign CS5 User Guide for Windows and Mac OS
 ADOBE Systems (1999), In Depth – Text and Typography, San Jose: Adobe Press

 BRINGHURST, Robert (2001), The elements of typographic style, Vancouver: Hartley and Marks
 CARTER, R. (1995), Working with computer type 1. Books, magazines, newsletter, Mies: Rotovision

 

Mapa X - Serigrafia I / Screen Printing I



6.2.1.1. Unidade curricular:
 Serigrafia I / Screen Printing I

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Luís Miguel Alves de Oliveira

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Luís Miguel Alves de Oliveira (15 TP; 15 PL; 10 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Permitir o conhecimento e o domínio teórico-prático de conceitos e metodologias processuais referentes ao processo
de Impressão Serigráfico enquanto meio de reprodução no campo artístico e industrial.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Allow the knowledge and the theoretical and practical domain of concepts and procedural methodologies of the Silk-
screen printing process as a means of reproduction in the artistic and industrial field.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 O processo serigráfico e as suas aplicações práticas.
 A matriz: sua caracterização e materiais constituintes.
 O fluxo produtivo: Pré-impressão; Impressão e Pós-Impressão.

 O original para reprodução: elementos traço-linha.
 Impressão a uma e mais cores, sobre materiais diversos.

 Controlo da qualidade do produto impresso.

 
6.2.1.5. Syllabus:

 The Silk-screen printing process and its practical applications.
 The printing matrix: characterization and constituent materials.
 The production flow: Pre-press; Printing and Postpress.

 The original for reproduction: dash-line elements.
 Printing one and more colors on various materials.

 Quality control of the printed product.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 O programa desta unidade curricular permite abordar os conceitos basilares do processo de impressão serigráfico. 
 Nesta U.C., exploram-se conceitos e metodologias inerentes à serigrafia enquanto processo de impressão e

reprodução de originais monocromáticos e policromáticos. Esta abordagem realiza-se dando especial enfoque do
processo de impressão serigráfico enquanto meio de reprodução no campo artístico e industrial.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The program of this course allows to address the basic concepts of the Silk-screen printing process.
 Concepts and methodologies are explored, with a particular incidence in Silk-screen printing as a printing process for

reproduction of monochromatic and polychromatic originals. This approach is carried out with particular focus of the
Silk-screen printing process while playing through the artistic and industrial field.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Aulas teóricas com exposição oral e recurso a suportes audiovisuais.
 Aulas prático-laboratoriais: exercícios em grupos e individuais.

  
 
Avaliação contínua: realização de exercícios individuais e em grupo com fichas de memória descritiva, sendo tido em
conta o desempenho laboratorial e relatório final dos trabalhos.

 Componente teórica 20% - Trabalho teórico (1 relatório final sobre os exercícios práticos realizados).
 Componente prática 65% - Realização de 3 exercícios práticos laboratoriais (avaliação contínua). 

 Participação 15%
 Acesso a Exame: Além das excepções especificamente regulamentadas, têm acesso aos exames os alunos cuja média

ponderada das diversas componentes práticas e laboratoriais seja igual ou superior a 7,0 valores, devendo também,
cumulativamente, ter realizado os primeiros três exercícios práticos laboratoriais bem como os relatórios
correspondentes.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Continuous assessment: individual and group exercises with work reports, being considered the students
performance during the practical work and final report of the work.

  
Theoretical component 20% - Theoretical work (1 final report on the practical exercises performed).

 Practical component 65% - Realization of 3 practical exercises (continuous assessment).



Participation 15%
 Access to the examination: In addition to the specifically regulated exceptions, the students whose weighted average

of the various practices and laboratory components is equal to or greater than 7.0 values and shall, cumulatively, have
completed the first three practical exercises and the corresponding reports.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 O programa desta unidade curricular permite um perfeito entrosamento entre teoria e prática. 
 Através da realização de vários exercícios práticos, os alunos conseguem aplicar conceitos e metodologias inerentes

ao processo de impressão serigráfico, e em particular no que se refere à reprodução de elementos traço-linha
(monocromáticos e policromáticos). Esta metodologia de ensino, além de conduzir ao domínio teórico-prático do
processo e do seu fluxo produtivo, estimula também a criatividade dos alunos induzindo à experimentação de novos
suportes de impressão, bem como novas aplicações para os seus trabalhos conceptuais.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The program of this course allows a perfect integration between theory and practice.
 By carrying out several practical exercises, students can apply concepts and methodologies inherent to the Silk-

screen printing process, in particular with regard to the reproduction of line/trace elements (monochromatic and
polychromatic). This methodology, leads to the theoretical and practical knowledge of the process and is production
flow, it also stimulates the creativity of the students leading to experimentation with new substrates, as well as new
applications for their conceptual work.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 KIPPHAN, H. (2001) Handbook of Print Media. Springer. 
 STEPHENS, J. (1996) Screen Process Printing – Second Edition. Blue Print. 

 SEFAR, S. (2006). Handbook for screen printers. (Vol. 1). Suiça: Sefar Inc. Printing Division

 

Mapa X - História da Arte Contemporânea / Contemporary Art History

6.2.1.1. Unidade curricular:
 História da Arte Contemporânea / Contemporary Art History

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Nuno Miguel Chuva Vasco

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Nuno Miguel Chuva Vasco (30 T; 10 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Pretende-se atingir competências na área do conhecimento artístico, espaços expositivos e ambientes conceptuais,
bem como a importância da produção de um impacto visual através de propostas interventivas na captação do olhar e
da mensagem provocadora do fruidor.

 Esta unidade curricular visa ainda relacionar estes dados com a área de formação de competências, o design de
comunicação.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Acquire skills in the area of artistic knowledge, exhibition spaces and conceptual environments and the importance of
producing a visual impact through interventional proposals in capturing the look and provocative message spectator.

 This course aims to relate these data to the training area of communication design skills.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 • O conceito de abstração e de expressionismo abstrato na arte contestatária dos anos 60 e 70. A introdução de
elementos heteróclitos e a quebra de padrões aceites universalmente.

 • Happening e Performance,
 • O Desafio da definição de obra de arte como objecto unicamente visual – Arte Conceptual.

 • A arte dos anos 80 e 90. 
 • O artista contemporânea, e o corpo na obra de arte contemporânea do século XX e XXI - A Body Art e a Arte Carnal,

significados e diferenças.
 • A arte, ciência e tecnologia ao dispor da arte.

 • Novo conceito de artista e de obra
 • O espaço museológico na 2ª metade do século XX e a cidade.

 
6.2.1.5. Syllabus:

 • The concept of abstraction and abstract expressionism in art contestation of the 60s and 70s The introduction of
heteroclites elements and the breaking of universally accepted standards.

 • Happening and Performance,



• The definition of a work of art as only visual object - Conceptual Art.
 • The art of the 80s and 90s.

 • The contemporary artist, and the body in the work of contemporary art of the twentieth and twenty-first century - The
Body Art and the Carnal Art, meanings and differences.

 • The art, science and technology available to the art.
 • New concept of artist and work

 • The museum space in the 2nd half of the twentieth century and the city.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Os conteúdos programáticos desta UC, que se centram na arte contemporânea, mais concretamente a partir da 2ª
metade do século XX, visam fundamentalmente sensibilizar o aluno para a prática artística, paralela ao design de
comunicação, mas que se fundam em raízes ideologicamente semelhantes. Assim, o espaço museológico na 2ª
metade do século XX, vai de encontro aos espaços expositivos e ambientes conceptuais, e a aquisição de conceitos
fundamentais da arte contemporânea permite ao aluno adquirir conhecimentos e competências ao nível da
nomenclatura especifica da história da arte, mas principalmente, despertá-lo para um olhar diferente sobre aquilo que
se faz de mais actual em termos artísticos.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The syllabus of this course, which focus on contemporary art, specifically from the 2nd half of the twentieth century,
are mainly aimed at sensitizing students to artistic practice, parallel to the communication design, but which are based
on ideologically similar roots. Thus, the museum space in the 2nd half of the twentieth century, meets the exhibition
spaces and conceptual environments, and the acquisition of basic concepts of contemporary art allows students to
acquire knowledge and skills to the specific nomenclature of the the history of art, but mainly , wake him for a different
look on what is done more current in artistic terms.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Projeção e apresentação de exemplos de obras cujo impacto social e artístico impulsionou novos processos de
conceção e de produção artística.

  
Preparação de mostras de trabalhos, bem como a realização de um workshop/trabalho de campo no contexto dos
conteúdos apresentados.

  
1 - Avaliação por frequência

 Trabalho de campo/workshop — 30%
 Realização de prova escrita/trabalho de pesquisa — 70%

 2 - Avaliação por Exame
 Realização de prova escrita — 100%

 Duração total do exame – 2 Horas

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Projection and presentation of examples of works whose social and artistic impact boosted new design processes and
artistic production.

  
Preparation of work shows, as well as a workshop / field work in the context of our contents.

  
1 - Evaluation frequency

 Field work / workshop - 30%
 Test of accomplishment writing / research work - 70%

  
2 - Evaluation exam

 Test of accomplishment written - 100%
 Total procedure duration - 2 Hours

  
Duration: 2 hours

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 As metodologias de ensino da unidade curricular centram-se fundamentalmente na aquisição de competências
teóricas que permitam ao aluno a compreensão de conceitos do domínio artístico, mas especificamente da arte
contemporânea. Para tal, a unidade curricular centra-se essencialmente numa abordagem teórica onde são exploradas
noções e conceitos que giram em torno do campo artístico e da arte a partir de meados do século XX. Por outro lado,
os alunos são conduzidos a explorar, em trabalho de campo/workshop, umas das áreas ministradas em aula, de modo
a enquadrá-lo num contexto mais prático, e a tomar contacto com a realidade criativa de produção de arte. São pois
criadas atitudes artísticas que visam aproximar os conteúdos teóricos, de uma sensibilização imediata, com vista à
contemplação do fruidor. Já a prova escrita ou trabalho de pesquisa serve para ajudar a adquirir e sedimentar os
conceitos base relacionados com a matéria, fundamentais para a compreensão dos conceitos transmitidos.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 



The teaching methods of the course are focused primarily on the acquisition of theoretical skills to enable the students
to understand concepts of artistic domain, but specifically of contemporary art. Thus, the course focuses mainly a
theoretical approach where are explored notions and concepts that revolve around the artistic field and art from the
mid-twentieth century. On the other hand, students are driven to explore and in field / workshop work, one of the areas
taught in class, in order to insert it in a more practical context, and to take contact with the creative reality of art
production. Are created as artistic attitudes that seek to approach the theoretical contents of immediate sensitization,
for the contemplation of the spectator. The written test or research work serves to help acquire and consolidate the
basic concepts related to the matter, fundamental to the understanding of the transmitted concepts.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 G. C. Argan, Arte Moderna, Companhia das Letras
 Silvia Ferrari, Guia de História da Arte Contemporânea, Ed. Presença

 Arte do Século XX, Taschen (Volume I e II)
 Art at the turn of the Millennium, Taschen

 Art: 21, PBS Home Video
 Inside Arte e Ciência, Editora LxXL, Lisboa

 

Mapa X - Sociologia da Comunicação / Sociology of Communication

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Sociologia da Comunicação / Sociology of Communication

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Nuno Miguel Chuva Vasco

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Nuno Miguel Chuva Vasco (30 T; 10 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Aquisição de conhecimentos sobre os principais paradigmas da comunicação, sua evolução histórica, tipos e meios
de comunicação. 

 Compreender as transformações sociais decorrentes da globalização, e as consequentes alterações nos processos
comunicativos. 

 O papel dos media na sociedade em rede.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 knowledge acquisition on the main paradigms of communication, its historical evolution, types and media. 
  

Understand the social changes brought about by globalization and the consequential changes in communication
processes.

  
The role of the media in the network society.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1 Caracterização do campo de estudo da Sociologia da Comunicação
 2 A comunicação mass mediática

 2.1. Os meios de comunicação de massa
 2.2. Principais abordagens teóricas no estudo dos media

 3 Comunicação e media na sociedade contemporânea
 3.1. Comunicação nas organizações

 3.2. Comunicação visual, imagem e publicidade
 3.3. Media, democracia e política

 3.4. Informação, entretenimento e circulação cultural
 3.5. Internet e media sociais

 
6.2.1.5. Syllabus:

 1. Characterization of Communication Sociology of study field
 2. The mass media communication

 2.1. The means of mass communication
 2.2. Main theoretical approaches to the study of the media

 3. Communication and media in contemporary society
 3.1. Communication in organizations

 3.2. Visual communication, image and publicity
 3.3. Media, democracy and political

 3.4. Information, entertainment and cultural movement
 3.5. Internet and Social Media



 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Os conteúdos programáticos propõem uma abordagem a alguns dos principais conceitos no campo da comunicação
mass mediática, visando assim, o conhecimento de diferentes paradigmas de comunicação, bem como o
reconhecimento do modo como a comunicação de massas pode influenciar a sociedade. Paralelamente, chama-se a
atenção para os novos paradigmas comunicacionais. Finalmente, espera-se que os alunos desenvolvam competências
críticas acerca dos fenómenos de comunicação de massas, chamando a atenção para o facto de que, no seu percurso
profissional, serão produtores de bens destinados a públicos mais ou menos vastos.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The syllabus propose an approach to the main concepts in the field of mass media communication, and aims to know
the different paradigms of communication, as well as recognition of how the mass media can influence society. At the
same time, called attention to the new communication paradigms. Finally, it is desired that the students develop critical
skills about mass communication phenomena by appealing to the fact that, in his professional career, they are creators
of products for very diverse audiences.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Avaliação por frequência
 Realização de um trabalho de investigação teórico e respetiva defesa oral, individual ou de grupo, mediante proposta

do docente, entregue obrigatoriamente até à data estipulada.
  

Classificação: Trabalho de pesquisa – 50%
 Classificação: Apresentação oral – 50%

 Os alunos com estatuto de trabalhador-estudante deverão dar resposta às mesmas propostas de trabalho,
apresentadas como elementos essenciais à avaliação do módulo, e, caso não possam estar presentes em todas as
aulas, devem acordar com o docente um regime de acompanhamento.

  
Avaliação por exame

 Realização de um trabalho de recensão individual, mediante proposta a apresentar pelo docente.
 O desenvolvimento desta prova deverá ocorrer dentro do tempo e data estipulados pelo docente para a sua realização,

e na data estipulada pela ESTGP.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Evaluation frequency
 Realization of a theoretical research work and respective oral defense, individual or group on the proposal of teaching

necessarily delivered by the date specified.
  

Classification: Research work - 50%
 Classification: Oral presentation - 50%

 Students with worker-student status must meet the same work proposals, presented as essential to the evaluation of
the module, and if they can not be present in all classes, should agree with the teacher monitoring system.

  
Evaluation exam

 Realization of an individual work working on a proposal to be presented by the teacher.
 The development of this test should take place within the time and date stipulated by the teacher for their achievement,

and the date stipulated by ESTGP.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Considerando que a UC visa promover a tomada de posições críticas dos alunos face a fenómenos da comunicação
mass mediática, julga-se que a melhor forma dessa tomada de posição ocorrer é pelo desenvolvimento de trabalhos
escritos e orais, cujos temas podem ser propostos pelo docente ou pelos alunos. As aulas pretendem ser também um
espaço de discussão entre docente e alunos, visando o debate de ideias e o questionamento de tais fenómenos. O
método aplicado possibilita atingir os objectivos especificamente designados. Na estruturação das aulas teóricas, é
feita a exposição de matérias que privilegiam os conteúdos programáticos, e onde os alunos são chamados a refletir
sobre questões que relacionam a comunicação de massa e a sociedade nas suas mais diversas valências. O
questionamento de determinadas problemáticas e respectiva resolução teórica, desenvolve a autonomia crítica do
aluno, deste modo, permite-se que, de uma forma gradual, os alunos adquiram as competências necessárias ao longo
do semestre para obter a aprovação. A metodologia de ensino encontra-se centrada no aluno, que ao longo do
semestre vai aprendendo e aplicando os conceitos adquiridos, com o seu trabalho autónomo e com a ajuda do
docente. Desta forma, é dada particular importância à avaliação contínua, que permite que o aluno possa, ao longo do
semestre, demonstrar entre os diversos conteúdos, as competências adquiridas com o seu trabalho, e a evolução da
sua capacidade reflexiva.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Since the course unit aims to promote making critical positions of the students face the phenomena of mass media
communication, it is believed that the best way of taking position occur is the development of written and oral work,
whose themes can be proposed by the teacher or by students. The classes are also meant to be a forum for discussion
between teacher and students, promoting the exchange of ideas and the questioning of such phenomena. The applied
method allows achieving the objectives specifically designated. The structuring of lectures, exposure is made of



materials which emphasize the syllabus, and where students are asked to reflect on questions that relate to mass
media and society in its various valences. The questioning of certain problems and their theoretical resolution, develop
critical autonomy of the student, so if allowed to, in a gradual manner, students acquire the skills needed throughout
the semester to get approval. The teaching methodology is centered on the student that over semester learn and apply
the concepts acquired, with its autonomous work and with the teacher's help. Thus, it is particularly important given
the continuous assessment, which allows the student can, throughout the semester, show between different contents,
the skills acquired to their work, and the evolution of its reflective capacity.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Castells, M. (2006). A Sociedade em Rede. 2ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian
 Lull, J. (2008 [2000]). Media, Communication, Culture – A Global Approach. 2nd edition. Cambridge: Polity

 McLuhan, M. (2009 [1964]). Understanding Media. London : Routlege Classic
 McQuail, Denis. (2003). Teoria da Comunicação de Massas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian

 Wolf, M. (1987). Teorias da Comunicação. Lisboa: Editorial Presença
 Fiske, J. (1999). Introdução ao estudo da comunicação. Porto: Asa, 1999.

 

Mapa X - Psicologia da Comunicação / Communication Psychology

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Psicologia da Comunicação / Communication Psychology

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Maria Cristina Almeida Gama Guerra

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Maria Cristina Almeida Gama Guerra (30 TP; 10 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Ser capaz de perceber a importância da comunicação;
 Ser capaz de identificar os elementos do processo comunicacional;

 Perceber quais os elementos promotores da fidelidade comunicacional;
 Identificar as situações/elementos promotores do ruído comunicacional.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Being able to realize the importance of communication;
 Being able to identify the elements of the communication process;

 Understand what the promoter elements of communication fidelity;
 Identify situations / promoter elements of the communication noise.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Introdução à comunicação humana;
 Condições que interferem na optimização da comunicação;

 As linguagens não-verbais na comunicação humana;
 A comunicação verbal;

 Comunicação e persuasão.

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Introduction to human communication;
 Conditions that interfere with optimal communication;

 The non-verbal languages in human communication;
 Verbal communication;

 Communication and persuasion.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Os conteúdos programáticos têm como objetivo preparar os alunos para a importância da comunicação no
relacionamento interpessoal, bem como desenvolver competências que lhe permitam entender, em termos
profissionais, a importância de saber comunicar.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The syllabus is to prepare them for students the importance of communication in interpersonal relationship as well as
develop skills which enable it to understand , in terms Professionals , the importance of knowing report.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 



Método expositivo, interrogativo e ativo (realização de trabalhos e exercícios individuais e de grupo).
 Avaliação de frequência

 Trabalhos escrito – 50%
 Apresentação oral – 50%
 Avaliação por Exame

 prova escrita – 100%

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Expository, interrogative and active method.
 Frequency 

 Written work - 50%
 Oral presentation - 50%

 Evaluation by Examination
 written test - 100%

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A UC de Psicologia da Comunicação visa preparar os alunos para comunicar eficazmente, para tal recorre-se a
atividades com carácter predominantemente prático.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The Communication Psychology UC is designed to prepare students to communicate effectively to such resorts to
activities with predominantly practical

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Fachada, O. (1999). Relações Interpessoais. Lisboa. Edições Afrontamento. 
 Fiske, J. (2005) Introdução ao estudo da comunicação. Lisboa. Edições ASA
 Esperança, E. (1993) A Comunicação Não-Verbal. Lisboa. Instituto do Emprego e Formação Profissional.

 McQuail, D. (2003). Teoria da Comunicação de Massas. Lisboa. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 
 Reardom, K.(2003). La Persuasión en la Comunication. Barcelona. Ediciones Paidós Ibérica

 

Mapa X - Design de Comunicação III / Communication Design III

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Design de Comunicação III / Communication Design III

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Ana Paula de Jesus Lopes Gaspar

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Vera Lúcia Vintém Barradas Martins (90 TP; 30 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Aprofundar o contacto com valores, atitudes, problemas e vocabulário específico dos profissionais de Design de
Comunicação.

 Explorar e articular meios que permitam a concepção de objetos comunicacionais independentemente do meio em que
se processam (multidimensionalidade).

 Compreender a criação de um objecto de comunicação tridimensional, utilizando os elementos formais do design de
comunicação

 Conhecer os instrumentos materiais e suportes relacionados com a tridimensionalidade
 Compreender o carácter complexo e narrativo dos objetos de design de comunicação

 Consolidar as competências para articulação dos elementos formais específicos das aplicações de design
 Conhecer os problemas comunicacionais contemporâneos diretamente relacionados com as novas tecnologias de

comunicação
 Adquirir competências para a resolução de problemas de comunicação num meio digital

 Integrar a responsabilidade social e a ética como componente essencial do exercício da profissão.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Deepen contact with values, attitudes, problems and specific vocabulary of Communication Design professionals.
 Explore and joint means for the design of communication objects regardless of the medium in which are processed

(multidimensional).
 Understanding the creation of a work of three-dimensional communication, using the formal elements of

communication design.
 Know the material instruments and media related to the three-dimensionality.

 Understanding the complex and narrative character of communication design objects.
 Consolidate the skills for the articulation of specific formal elements of design applications.

 



Know the contemporary communication problems directly related to new communication Technologies.
 Acquire skills to solve communication problems in a digital environment.

 Integrating social responsibility and ethics as an essential component of the profession.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Os conteúdos programáticos da unidade curricular dividem-se em dois principais temas:
  

Tema 1. Design de Embalagem
 • Funções da embalagem de um produto

 • Evolução formal e material das embalagens, considerando também o contexto cultural e económico
 • A embalagem como elemento de comunicação tridimensional 

 • Formas, materiais e aplicações da embalagem, adequadas ao produto
 • Formas, materiais e processos de produção, associados ao conceito de sustentabilidade

 • Definição da estrutura da embalagem
 • Concepção gráfica da embalagem

  
Tema 2. Design Editorial

 • Conceitos do design editorial
 • Distinção entre design editorial para impressão e em ambientes hipermédia 

 • Estruturação dos objetos de design editorial: Estrutura formal e grelha
 • Organização de texto e imagem 

 • Adequação ao meio

 
6.2.1.5. Syllabus:

 The contents of the course are divided into two main themes:
  

Theme 1. Packaging Design:
 • a product packaging functions

 • formal and material evolution of packaging, also considering the cultural and economic context
 • the packaging as three-dimensional communication element

 • shapes, materials and packaging applications, suitable to the product
 • shapes, materials and production processes, associated with the concept of sustainability

 • definition of the packaging structure
 • graphic design of packaging

  
Theme 2. Editorial Design:

 • concepts of editorial design
 • the distinction between editorial design for print and hypermedia environments

 • structuring of editorial design objects: formal structure and grid
 • text and image organization

 • adaptation to the environment

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 No sentindo de atribuir aos alunos as competências definidas nos objetivos da unidade curricular, dividem-se os
conteúdos programáticos em dois temas. Numa primeira fase, direcionada para as linguagens dos objetos de
comunicação tridimensionais, utilizando os elementos formais do design de comunicação e numa segunda fase
orientados para a temática do design editorial. Este permite-nos uma abordagem às narrativas do design de
comunicação e à combinação entre os elementos formais essenciais na construção e concepção de objetos
comunicacionais.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 To assign students to the tasks defined by the objectives of the course, the syllabus were divided into two themes.
Initially, directed to the languages of communication dimensional objects, using the formal elements of communication
design and a second phase oriented to the subject of editorial design. This allows us to approach to communication
design narratives and the combination of the essential formal elements in the construction and design of
communication objects.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As aulas da unidade curricular aqui apresentada organizam-se em horas de contacto teórico-prático, que incluirão a
concretização de trabalhos de cariz prático, desenvolvidos com base nos conhecimentos teóricos. Serão ainda
propostas análises escritas, devidamente apresentadas pelo aluno no inicio do estudo de cada um dos temas. No
desenvolvimento de cada trabalho seguir-se-á uma metodologia adequada à aprendizagem e consequente domínio
dos processos próprios dos projetos de design de comunicação.

  
Os métodos de avaliação seguem o esquema abaixo exposto:

 Tema 1 = 35%
 Considerando › 5% Analises Criticas + 30% Proposta de trabalho 1

 Tema 2 = 65%
 Considerando › 5% Análises Criticas + 40% Proposta de Trabalho 2 + 20% Proposta de trabalho 3



 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The lessons of the course presented here are organized in hours of theoretical and practical contact, which will include
the implementation of practical nature of work, developed on the basis of theoretical knowledge. Will still be written
proposals analysis, properly presented by the student at the beginning of the study of each subject. In the
development of each work following will be an appropriate methodology to learning and hence domination of
processes of communication design projects.

 The evaluation methods follow the diagram below exposed:
 Theme 1 = 35%

 Whereas › 5% Analyses Review + 30% Proposal job 1
 Theme 2 = 65%

 Whereas › 5% Analysis Review + 40% Proposal for Work 2 + 20% Proposal for work 3

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Os alunos colocam em prática os conteúdos abordados em aulas de cariz teórico, através da concretização de
trabalhos práticos. As propostas de trabalho assentam em projetos direcionados para os temas leccionados. O
desenvolvimento projetual destes temas conduz o aluno a conhecer os problemas comunicacionais e adquirir
competências para a resolução dos mesmos. As respostas aos exercícios propostos são analisadas e expostas em
aula desenvolvendo capacidades de análise e de apreciação crítica de objetos comunicação através de diferentes
perspectivas de observação.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Students put into practice the content covered in theoretical nature classes, through the implementation of practical
work. The work proposals are based on targeted projects to the topics taught. The project-development of these
themes leads the student to know the communication problems and acquire skills for solving them. The answers to
exercises are analyzed and exposed in class developing skills of analysis and critical appraisal of objects
communication through different perspectives of observation.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 BRINGHURST, R. 2005. Elementos do Estilo Tipografico. São Paulo: Cosacnaify.
 DENISON, E. & CAWTHRAY, R. 1999. Protótipos de Embalagens. Lisboa: Destarte.

 DENISON, E. & REN, G.Y. 2001. Thinking Green-Packaging Prototypes 3. Rotovision.
 DREW, J. & MEYER, S. 2008. Color Management for Packaging: A Comprensive Guide for Graphic Designers.

Rotovision.
 DOYLE, M. 1996. Packaging Strategy: Winning the Consumer. Lancaster, PA: CRC Press

 KIMBERLY, E. 2004, Grid Systems: Principles of Organizing Type. Princeton Architectural Press.
 LUPTON, E. 2004. Thinking with Type: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors & Studants. USA: Hachette Book

Group.
 SAMARA, T. 2005. Making and Breaking the Grid: A Graphic Design Layout Workshop. USA: Rockport Publishers.

 SWANN, A. 1989. Layout Source Book. Oxford: Phaidon.
 TSCHICHOLD, J. BRINGHURST, R. & HADELER, H. 1997. The Form of the Book: Essays on the Morality of Good

Design. Vancouver: Hartley & Marks Publishers.

 

Mapa X - Serigrafia II / Screen Printing II

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Serigrafia II / Screen Printing II

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Luís Miguel Alves de Oliveira

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Luís Miguel Alves de Oliveira (30 TP; 30 PL; 20 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Aprofundar os conhecimentos adquiridos na unidade curricular de Serigrafia I, aplicando e desenvolvendo conceitos e
metodologias processuais na Serigrafia enquanto meio de produção industrial.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Improve the knowledge acquired in the course of Serigrafia I, applying concepts and procedural methodologies in the
Silk-screen printing process as a means of industrial production.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 A matriz serigráfica: a sua tipologia e correlação com os suportes de impressão/originais (relação tecido/trama). 
 O fluxo produtivo referente à impressão de originais com tramas: Pré-impressão; Impressão e Pós-Impressão.

 



Originais com tramas: fotolitos; lineaturas; ângulos de trama; ponto mínimo reprodutível.
 Impressão de elementos com tramas.

 Controlo do fluxo produtivo direccionado para a estandardização e reprodutíbilidade das várias etapas do processo.

 
6.2.1.5. Syllabus:

 The Silk-screen matrix: its typology and correlation with the print media / originals (relationship between the fabric and
the raster ruling).

 The production flow on the original print with ruling: Prepress; Printing and Postpress.
 Originals with ruling: film; screen ruling; ruling angles; minimum reproducible dots.

 Print elements with ruling.
 Production flow control directed to the standardization and reproducibility of the various stages of the process.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 O programa desta unidade curricular permite explorar conceitos e metodologias inerentes à reprodução de originais
com tramas através do processo de impressão serigráfico. Esta abordagem permite aprofundar os conhecimentos já
adquiridos na U.C. de Serigrafia I, dando especial relevância à realização e reprodução de elementos tramados, em
particular das monocromias (gradientes) e quadricromias serigráficas (KCMY).

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The program of this course allows students to explore concepts and methodologies related to the reproduction of
original with ruling through the Silk-screen printing process. This approach allows to improve the knowledge acquired
in the course of Serigrafia I, with special relevance on making and reproduction ruling originals, monochromes
(gradients) and four colour prints (KCMY).

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Aulas teóricas com exposição oral e recurso a suportes audiovisuais.
 Aulas prático-laboratoriais: exercícios em grupos e individuais.

  
1)Avaliação contínua: realização de exercícios individuais e em grupo com fichas de memória descritiva, sendo tido
em conta o desempenho laboratorial e relatório final dos trabalhos.

 2) Prova escrita de aferição de conhecimentos teóricos sobre Serigrafia. 
  

Ponderações:
 Componente teórica - 10%: Trabalho teórico – (1 relatório final sobre os exercícios práticos realizados).

 Componente prática - 65%: Realização de 3 exercícios práticos laboratoriais (avaliação contínua). 
 Prova escrita - 20%.

 Participação - 5 %.
  

Acesso a Exame: Além das excepções especificamente regulamentadas, têm acesso aos exames os alunos cuja média
ponderada das diversas componentes práticas e laboratoriais seja igual ou superior a 7,0 valores, devendo também,
cumulativamente, ter realizado os primeiros três exercícios práticos laboratoriais bem como os relatórios
correspondentes.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Lectures (oral presentation) with audiovisual media support.
 Practical and laboratory classes: individual and group exercises.

  
reviewed

 1) Continuous assessment: Individual and group exercises with specification sheets, whichever is the laboratory
performance and final report of the work.

 2) Written test.
  

weights:
 Theoretical - 10%: Theoretical work - (1 final report on the practical exercises performed).

 Laboratory work - 65%: Realization of 3 laboratory practical exercises (continuous assessment).
 Written test - 20%.

 Participation - 5%.
  

Access to the examination: In addition to the specifically regulated exceptions, have access to exams students whose
weighted average of the various practices and laboratory components is equal to or greater than 7.0 values and shall,
cumulatively, have completed the first three laboratory practical exercises and the corresponding reports.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 O programa desta unidade curricular permite um perfeito entrosamento entre teoria e prática. 
 Através da realização de vários exercícios práticos, os alunos conseguem aplicar conceitos e metodologias inerentes

ao processo de impressão serigráfico, e particularmente no que se refere à reprodução de elementos com trama
(monocromia e quadricromia). Esta metodologia de ensino permite o domínio teórico-prático do fluxo produtivo e das
etapas processuais do processo de impressão serigráfico enquanto meio de produção industrial.



 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The program of this course allows a perfect integration between theory and practice.
 By carrying out several practical exercises, students can apply concepts and methodologies inherent to the Silk-

screen printing process, particularly with regard to the reproduction of ruling elements (monochrome and color). This
methodology allows the theoretical and practical knowledge of the production flow and procedural steps of the
silkscreen printing process as a means of industrial production.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 KIPPHAN, H. (2001) Handbook of Print Media. Springer. 
 STEPHENS, J. (1996) Screen Process Printing – Second Edition. Blue Print.

 SEFAR, S. (2006) Handbook for screen printers. (Vol. 1). Suiça: Sefar Inc. Printing Division.

 

Mapa X - Edição Electrónica IV / Desktop Publishing IV

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Edição Electrónica IV / Desktop Publishing IV

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Pedro Alexandre Santos Matos

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Maria Lisete Mousinho Morais Carmona Mendes (30 TP; 30 PL; 20 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 • Dominar os princípios teóricos que regulam o Design e a implementação de páginas Web;
  

• Compreender a interação entre os diferentes formatos de arquivo e respetivos softwares de edição e publicação;
  

• Dominar as aplicações digitais multimédia de edição de conteúdos Web;
  

• Conhecer as técnicas e tecnologias associadas à construção de espaços Web;
  

• Manusear as principais funções das linguagens HTML, XHTML, HTML5, CSS e CSS3;

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 • Mastering the theoretical principles directing the design and implementation of multimedia documents.
  

• Understanding the interaction between the different file formats and it’s corresponding editing and publishing
software.

  
• Mastering digital editing multimedia applications of Web content;

  
• Knowing the techniques and technologies associated with the construction of Web spaces;

  
• Handling the main functions of the languages HTML, XHTML, HTML5, CSS and CSS3;

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 • Tipologias e funções dos espaços web
 • Interatividade e navegabilidade

 • Usabilidade de interfaces
 • Critérios para a construção de espaços web

 • Estruturação de um site web
 • Critérios de análise da qualidade global

 • Noções sobre design na web
 • A cor na web: hexadecimais e protegidas

 • Tipografia na web
 • Aplicações, formatos e media de animação

 • Templates e bibliotecas
 • Formatos de arquivo da web

 • Rollovers e outros behaviors
 • Formulários

 • DHTML e CSS
 • Plug-Ins e API’s

 
6.2.1.5. Syllabus:

 



• Types and functions of Web Spaces
 • Interactivity and Navigability

 • Usability of Interfaces
 • Criteria for the construction of Web Spaces

 • Structuring a Web Site
 • Overall quality analysis criteria

 • Understanding Web Design
 • The color on the Web: hexadecimal and protected

 • Typography on the web
 • Applications, formats, and animation media

 • Templates and libraries
 • Web file formats

 • Rollovers and other behaviors
 • Forms

 • DHTML and CSS
 • Plug-Ins and API's

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 • Dominar as aplicações web: explorar o conceito interatividade e navegabilidade;
  

• Conhecer as técnicas associadas à usabilidade de interfaces web. Deter conhecimento na estruturação de um web
site;

  
• Dotar os alunos de conhecimentos na área da edição para a web: explorando conceitos como as cores na web,
tipografias para suportes em ecrã e aplicações e formatos de media de animação;

  
• Conhecer as técnicas e tecnologias associadas à construção de espaços Web: dominar o uso de templates e
bibliotecas;

  
• Manusear as principais funções das linguagens de programação com a criação de web sites e formulários;

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 • Mastering web applications: exploring the concept of interactivity and navigability;
  

• Meet the techniques associated with the usability of web interfaces. Stop knowledge in structuring a web site;
  

• Provide the students of knowledge in the area of editing for the web: exploring concepts like web colors, fonts for
screenand media applications and media formats of animation;

  
• Knowing the techniques and technologies associated with the construction of Web spaces: Mastering the use of
templates and libraries;

  
• Handle the main functions of the programming languages with the creation of web sites and forms;

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 • Aulas teóricas de apoio às práticas e de contextualização teórica da linguagem para web.
  

• Realização de trabalhos laboratorial de média duração, mediante proposta do docente, e entregue obrigatoriamente
até à data estipulada.

  
• Aferição de conhecimentos teóricos sobre práticas laboratoriais e tecnologias sobre o contexto da web, através da
realização de uma prova escrita. 

  
Condições de Acesso a Exame: 

 • Além das exceções especificamente regulamentadas, têm acesso aos exames os alunos cuja média ponderada das
diversas componentes práticas e laboratoriais realizadas ao longo do módulo seja igual ou superior a 7,0 valores.

  
Época Normal/1.ª Oportunidade, Época de Recurso/2ª Oportunidade e Época especial: 

 • Realização de trabalho laboratorial individual, mediante proposta a apresentar pelo docente_80%
 • Realização de uma prova escrita de aferição de conhecimentos teóricos sobre Produção e Edição Multimédia_20%

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 • Lectures of support for the practical and theoretical context of language for the web.
  

• Realization of two laboratory works with medium duration, by proposal of teacher, and delivered in a specified date.
  

• Verification of theoretical knowledge about laboratory practices on the web context by conducting a written test.
  

 
Conditions of access to Exam:

 



• In addition to the specifically regulated exceptions, have access to exams students whose weighted average of the
various practices and lab components held throughout the module is equal to or greater than 7.0 values.

  
Normal Season / 1st opportunity, Resort season / 2nd opportunity and Special season:

 • Implementation of an individual laboratory work on a proposal to be submitted by the teacher_80%
 • Conducting a written test for measuring theoretical knowledge production and editing Multimedia_20%

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 • Com as aulas teóricas de apoio às práticas e de contextualização teórica, pretende-se que os alunos assimilem os
princípios teóricos que regulam o Design e a implementação de projetos web.

  
• Com a apresentação tutorial das tecnologias e aplicações de desenvolvimento de produtos e programas multimédia,
não só se fornece conhecimentos para que os alunos de uma forma autónoma possam dominar as aplicações web,
como compreendam a interação entre os diferentes formatos de arquivo e respetivos softwares de edição e
publicação.

  
• Na realização de trabalhos laboratorial de média duração, os alunos podem explorar as técnicas e as tecnologias
associadas à construção de produtos para espaços web.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 With lectures in support of practices and theoretical context, students are intended to assimilate the theoretical
principles governing the design and implementation of web projects.

  
• With the tutorial presentation of technology and product development and multimedia applications programs, not
only provides knowledge to students in an autonomous way to master the web applications such as understand the
interaction between the different file formats and respective software of editing and publishing.

  
• In conducting laboratory studies of medium duration, students can explore the techniques and technologies
associated with the construction of web spaces.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Barnum, Carol. (2001) Usability Testing Essentials. s.l:Elsevier
  

Bowles, Cennydd, Box, James. (2011) DERCOVER, User Experience Design. s.l: New Riders
  

Jenifer Tidwell (2005) Designing Interfaces. s.l: O'Reilly
  

Kalbach, James. (2007) Design Web Navegation. s.l: O'Reilly
  

Lynch, Patrick, Horton, Sarah. (2009) Web Style Guide. (3rd Edition). Yale University Press
  

Morkes, John, Nielsen, Jakob. (1997) Concise, SCANNABLE, and Objective: How to Write for the Web. s.l.
  

RIBEIRO, Nuno. (2004) Multimédia e Tecnologias Interactivos. Lisboa: FCA Editora
  

Nielsen, Jakob (2000) Designing Web Usability: The Practice of Simplicity, Indianopolis. USA:New Riders Publishing
  

Rob Carter, Ben Day, Philip Meggs. (2002) Typographic Design: Form and Communication. s.l:Powers
  

Shelley. (2008) Painting the Web. s.l: O’reilly
  

Vinh, Khoi, Ordering Disorder. (2011) Grid Principles for web design. s.l: Knew Riders

 

Mapa X - Técnicas de Publicidade / Advertising Techniques

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Técnicas de Publicidade / Advertising Techniques

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Ana Paula de Jesus Lopes Gaspar

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Ana Paula de Jesus Lopes Gaspar (30 T; 10 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Incutir nos alunos de design a importância cultural da publicidade e do seu conceito. 
 A publicidade e arte ocupam no quotidiano da sociedade, um espaço dedicado aquilo que temos em mente e deste



modo os nossos desejos e fantasias da realidade transformam-se em sonhos que nos são oferecidos pela área da
publicidade. Atribuindo competências na área da comunicação publicitária melhorando significativamente a relação
entre o designer e o publicitário.

 Proporcionar um ambiente de criação, estímulo de acção e de reacção, desenvolver aspectos cognitivos de percepção
visual, concentração e interpretação de informação escrita e visual. Desenvolvimento da criatividade, de um espírito
crítico e a resolução de problemas, propondo soluções adequadas à prática profissional de um designer e de um
publicitário ou criativo.

 Desenvolvimento de brainstorming e participação activa nas aulas. 
 Pretende-se despertar sensações e sentidos estéticos ao nível da criação e da comunicação visual publicitária.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Instill in students design the cultural importance of advertising and its concept.
 Advertising and art occupy in everyday society, a space dedicated to what we have in mind and therefore our desires

and fantasies become reality in dreams that are offered by the area of advertising. Granting powers in the advertising
communication area significantly improving the relationship between the designer and advertising.

 Provide an authoring environment, action and reaction stimulus, develop cognitive aspects of visual perception,
concentration and interpretation of written and visual information. Development of creativity, a critical spirit and
problem solving, proposing appropriate solutions to the professional practice of a designer and an advertising or
creative.

 Development of brainstorming and active participation in class.
 The aim is to arouse sensations and aesthetic senses the level of creation and advertising visual communication.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 A imagem mental criada pela publicidade e o cruzamento com áreas como a Arte, o Design e a Publicidade, resultantes
de uma estrutura e cultura visual aptas ao desencadear de propostas de criação e desempenho profissional nesta
área.

 A imagem de marca e as emoções, impacto nas operações mentais.
 O consumo e a sedução, e a importância da publicidade no contexto cultural da sociedade contemporânea.

 
6.2.1.5. Syllabus:

 The mental image created by advertising and the junction with areas such as Art, the Design and Advertising, resulting
from a structure and visual culture able to trigger creation and professional performance proposals in this area.

 The brand image and emotions impact on mental operations.
 Consumption and seduction, and the importance of advertising in the cultural context of contemporary society.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A Unidade Curricular pretende que os alunos adquiram sensibilidades ao nível da cultura visual e da publicidade, e
promovam um sentido de comunicação visual nas campanhas de divulgação de produtos e serviços. Incluindo-se na
sua aquisição de competências uma análise técnica e de enquadramento estético nos objectos criados para uma
sociedade contemporânea. Pretende-se que os alunos desenvolvam conhecimentos a nível do processo de trabalho
criativo bem como alertar para aspectos de carácter técnico nas áreas da publicidade. Funcionamento da agência
multinacional de publicidade.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The subject aims at giving students sensitivities at the level of visual culture and advertising, and promote a sense of
visual communication in product awareness campaigns and services. Including on the acquisition of skills and a
technical analysis of the aesthetic framework objects created for a contemporary society. It is intended that students
develop knowledge within the creative work process as well as to point out technical aspects in the areas of
advertising. Multinational agency's operating advertising.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Através de uma componente teórico-prática desenvolvem-se exercícios de estímulo criativo, bem como se
desenvolvem propostas de carácter analítico e de observação directa de produtos e campanhas. Deste modo o
processo de aquisição de conhecimento é contínuo.

  
1ª Oportunidade (avaliação por frequência das aulas)

 Realização de exercícios teórico-práticos. 
  

Componente Peso
 Componentes práticas 50%

 Componentes teóricas 50%
  

Condições de Acesso aos Exames
 Além das excepções especificamente regulamentadas, têm acesso aos exames os alunos cuja média ponderada das

diversas componentes práticas e laboratoriais seja igual ou superior a 7,0 valores. 
  

Época Normal/1.ª Oportunidade, Época de Recurso/2ª Oportunidade e Época especial
 As três épocas de exame possuem as mesmas características: 

 Realização de um exercício teórico-prático. 



 
Componente Peso

 Componente prática 50%
 Componente teórica 50%

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Through a theoretical and practical component are developed in a creative stimulus exercises and develop proposals
for analytical nature and direct observation of products and campaigns. Thus the process of acquiring knowledge is
continuous.

  
1st Opportunity (evaluation for class attendance)

 Conducting theoretical and practical exercises.
  

component Weight
 Components practices 50%

 Components 50% theoretical
  

Conditions of Access to Examinations
 In addition to the specifically regulated exceptions, have access to exams students whose weighted average of the

various practices and laboratory components is equal to or greater than 7.0 values.
  

Season Normal / 1st Opportunity season resort / 2nd Opportunity and Special Season
 The three exam periods have the same characteristics:

 Realization of a theoretical and practical exercise.
  

component Weight
 Practical component 50%

 Component 50% theoretical

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A metodologia aplicada visa proporcionar um ambiente de criação, estímulo de acção e de reacção, desenvolver
aspectos cognitivos de percepção visual, concentração e interpretação de informação escrita e visual, com
acompanhamento de textos e de sessões de leitura.

 Sessões de enquadramento teórico e debate acerca da importância da publicidade.
 Apresentação de exemplos demonstrativos e sua crítica. 

 Resolução de casos práticos e participação activa nas aulas, exercícios práticos por aula, bem como o
desenvolvimento de brainstorming adequados para o efeito.

 Desenvolvimento da criatividade, bem como de um espírito crítico na resolução de problemas criativos; propondo-se
soluções adequadas à prática profissional do designer de comunicação e de um publicitário dinâmico.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The methodology aims to provide a creative environment, stimulus action and reaction, develop cognitive aspects of
visual perception, concentration and interpretation of written and visual information, with accompanying texts and
reading sessions.

 Theoretical framework and debate sessions about the importance of advertising.
 Presentation of demonstrative examples and critical.

 Resolution of case studies and active participation in class, practical exercises per class, and the development of
appropriate brainstorming for this purpose.

 Development of creativity and a critical spirit in solving creative problems; proposing appropriate solutions to the
professional practice of the communication designer and a dynamic advertising.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 MELO, Alexandre. (2003). O Vício da Liberdade, (Clube de Criativos de Portugal), Fundação Berardo, Lisboa.
 LIVINGSTON, Allan and Isabella. (1998). Dictionary of Graphic Design and Designers. Thames and Hudson, Londres.

 hulburt, Allen. (1986). Layout: o design da página impressa. Nobel, São Paulo.
 RAPOSO, Daniel. (2008). Design de Identidade e Imagem Corporativa. IPCB, Castelo Branco.

 ATHAÍDE, Edson. (1997). A Publicidade Segundo o Meu Tio Olavo, Notícias Livreiros.
 MARTINS, José. (2007). A Natureza Emocional da Marca, Negócio Editora.

 JOLY, Martine. (2004). Introdução à Análise da Imagem. Edições 70, Lisboa.
 DIONÍSIO, Pedro. (1999). Publicitor. Publicações Dom Quixote, Lisboa.

 HOLLIS, Richard. (2001). Design Gráfico. Martins Fontes, São Paulo.
 www.olavosaldanha.wordpress.com

 www.clubecriativos.com

 

Mapa X - História e Teoria do Design / Design History and Theory

6.2.1.1. Unidade curricular:
 História e Teoria do Design / Design History and Theory



 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Ana Paula de Jesus Lopes Gaspar

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Ana Paula de Jesus Lopes Gaspar (30 TP; 10 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Adquirir uma base formativa no campo da história do design de comunicação.
 Desenvolver capacidades de análise e de apreciação crítica dos diversos períodos cronológicos da história do design

gráfico.
 Conhecer conceitos e diferentes metodologias de trabalho dos designers ao longo da sua história.

 Adquirir conhecimentos teóricos acerca de uma abordagem ao estudo da história do design de comunicação.
 Análise de contributos nos diferentes momentos históricos e sua contextualização cultural, social e artística.

 Tomar conhecimento de designers num contexto nacional.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Acquire a training base in the field of history of communication design.
 Develop skills of analysis and critical assessment of the various chronological periods in the history of graphic design.

 Meet different concepts and methodologies of work of the designers throughout its history.
 Acquire theoretical knowledge about an approach to the study of the history of communication design.

 Contributions of analysis in different historical moments and their cultural, social and artistic context.
 Take notice of designers in a national context.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Introdução ao Design: Processo de Design, História da Arte Moderna (1ª metade do século XX), As Raízes do Design,
Da Arte Gráfica ao Design, 

 As influências do Design, História da Arte Contemporânea (2ª metade do século XX), O Cartaz e as Influências
Artísticas, O Conceito e o Modernismo no Design

 A História do Design Gráfico e O Artista Gráfico, Director de Arte e o Designer
 Conteúdo e Layout, As Novas Tecnologias aplicadas ao Design

 Designers em Portugal: Sebastião Rodrigues, José Brandão (e João Brandão), Cristina Reis, João Machado, Henrique
Cayatte

 Designers para a Humanidade: Bruno Munari e Victor Papanek

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Introduction to Design: Process Design, History of Modern Art (1st half of the twentieth century), The Roots of Design,
The Art Graphical Design,

 The influences of Design, History of Contemporary Art (2nd half of the twentieth century), The Poster and Artistic
matters, Concept and Modernism in Design

 The History of Graphic Design and Figure Artist, Art Director and Designer
 Content and Layout, New Technologies applied to the Design

 Designers in Portugal: Sebastião Rodrigues, José Brandão (and João Brandão), Cristina Reis, João Machado,
Henrique Cayatte

 Designers for Humanity: Bruno Munari and Victor Papanek

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A Unidade Curricular proporciona um ambiente de criação, desenvolver aspectos cognitivos de percepção visual,
concentração e interpretação de informação escrita e visual. Desenvolvimento de um espírito crítico na observação e
resolução de problemas propondo soluções adequadas à prática profissional de um designer, com exemplos de
projectos no âmbito da actividade. Pretende-se despertar sensações e sentidos estéticos ao nível da comunicação
visual.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The Course provides an authoring environment, develop cognitive aspects of visual perception, concentration and
interpretation of written and visual information. Development of a critical spirit on observation and problem solving
proposing appropriate solutions to the professional practice of a designer, with examples of projects under the activity.
The aim is to arouse sensations and aesthetic senses the level of visual communication.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A unidade curricular funciona com carácter teórico, contudo, os discentes são convocados a desenvolver uma
pesquisa e análise de alguns dos conteúdos abordados, deste modo proporcionam-se momentos de partilha e
aprendizagem acerca das diversas etapas do programa.

  
1ª Oportunidade (avaliação por frequência das aulas)

  
Componente Peso

 Exercícios teóricos 100%



 
Época Normal/1.ª Oportunidade, Época de Recurso/2ª Oportunidade e Época especial

 As três épocas de exame possuem as mesmas características: 
 Realização de uma prova escrita. 

 Duração da prova: 2 horas.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The unit works with theoretical, however, the students are asked to develop a research and analysis of some of the
issues treated in this way are provided moments of sharing and learning about the different stages of the program.

  
1st Opportunity (evaluation for class attendance)

  
component Weight

 Theoretical exercises 100%
  

Season Normal / 1st Opportunity season resort / 2nd Opportunity and Special Season
 The three exam periods have the same characteristics:

 Conducting a written test.
 Time allowed: 2 hours.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A Unidade Curricular está organizada em sessões de enquadramento teórico e debate acerca dos diversos designers
na história do design gráfico. Apresentação de exemplos demonstrativos e sua crítica.

 A metodologia adoptada considera a resolução de casos teórico-práticos e a participação activa nas aulas com base
em exercícios de brainstorming. O brainstorming enquanto ferramenta de abordagem e participação activa nas aulas.
Pretende-se despertar sensações e sentidos estéticos ao nível da comunicação visual com base na história do design
de comunicação.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The Course is organized in theoretical framework and debate sessions on the various designers in graphic design
history. Presentation of demonstrative examples and critical.

 The methodology considers the resolution of theoretical and practical cases and active participation in classes on the
basis of brainstorming exercises. The brainstorming approach as tool and active participation in class. The aim is to
arouse sensations and aesthetic senses the level of visual communication based on the history of communication
design.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Geral:
 AGUALUSA, José Eduardo. (2000). Estranhões e Bizarrocos. Publicações Dom Quixote, Lisboa.

 CABRAL, Manuel da Costa, SILVA, Maria do Carmo Marques (Coord.). (1995). Sebastião Rodrigues Designer. Fundação
Calouste Gulbenkian, Lisboa. 

 CPD, (1999). Prémios Nacionais de Design 1998/99. Lisboa, Centro Português de Design.
 HOLLIS, Richard. (2001). Design Gráfico. Martins Fontes, São Paulo.

 MEGGS, Philip B. (1998). A History of Graphic Design. John Wiley & Sons, Nova Iorque.
 MUNARI, Bruno. (1981). Das Coisas Nascem Coisas. Edições 70, Lisboa.

 PAPANEK, Victor. (1997). Arquitectura e Design. Edições 70, Lisboa.
 Específica:

 www.designishistory.com
 CPD. (1997). Design é Tudo. Centro Português de Design, Lisboa.

 LIVINGSTON, Allan and Isabella. (1998). Dictionary of Graphic Design and Designers. Thames and Hudson, Londres.
 MACHADO, João. (1995). Criação Visual, Porto.

 MUNARI, Bruno. (1991). Design e Comunicação Visual. Edições 70, Lisboa.

 

Mapa X - Ergonomia / Ergonomy

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Ergonomia / Ergonomy

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Ana Paula de Jesus Lopes Gaspar

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Josélia Jesus Silva Pedro (30 TP; 10 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 



Unidade Curricular, que se poderá incluir nas diferentes áreas complementares do Design (de suporte conceptual e
direcionada para a estruturação do conhecimento/pensamento), tem por objetivo ministrar conteúdos que facilitem a
concretização de projetos coerentes e com credibilidade científica, uma vez que permitirá um domínio dos diferentes
modos/fomas de como adequar a informação (qualquer que ela seja), ao recetor e a veiculação da mensagem de forma
rápida e eficaz, quer a nível cognitivo, informacional ou das interfaces.

 Os conteúdos serão direcionados para a componente comunicacional a diversos níveis e onde serão abordadas
questões relacionadas com a importância e necessidade dos dados antropométricos, a ergonomia na comunicação
visual e processos cognitivos, bem como dados relativos à ergonomia nos novos suportes comunicacionais.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 This course unit is included in the complementary areas of Design (conceptual support and directed to the structuring
of knowledge / thought), aims to deliver content to facilitate the implementation of projects consistent with scientific
credibility, since it will allow domain of the different modes / forms of how to adapt the information (whatever it is) to
the receiver and the propagation of the message quickly and effectively, whether the cognitive level, informational or
interfaces.

 The contents will be directed to the communication component at various levels and the issues will be addressed with
the importance and necessity of understand/use anthropometric data, the ergonomics in visual and cognitive
processes communication, as well as data on ergonomics in the new communication media.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1. Ergonomia/Introdução
 1.1 Enquadramento

 1.2 Diferentes tipos de ergonomia
  

2. Ergonomia e Design
 2.1 Ergonomia antropométrica/Fatores de ordem física

 2.2 Ergonomia cognitiva/Fatores de ordem psíquica
 2.3 Ergonomia informacional

 2.4 Ergonomia de interfaces

 
6.2.1.5. Syllabus:

 1. Ergonomics / Introduction:
 1.1 Basic introduction;

 1.2 Different types of ergonomics.
  

2. Ergonomics and Design:
 2.1 Anthropometric Ergonomics / physical factors;

 2.2 Cognitive Ergonomics / psychic factors;
 2.3 Ergonomics in the information;

 2.4 Ergonomics in the interfaces.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Os conteúdos programáticos incluídos no ponto um, pretendem fazer uma introdução teórica às temáticas a
desenvolver na unidade curricular, apresentando a evolução histórica da ergonomia enquanto uma ciência e uma
tecnologia, os seus ramos e tipos de ergonomia, de maneira a esclarecer os alunos sobre o que é a ergonomia e qual a
importância da sua introdução nos mais variados campos.

 Os conteúdos apresentados no ponto dois, pretendem fornecer aos alunos os conhecimentos necessários para a
compreensão dos processos de interação entre o homem e os diferentes sistemas comunicacionais, particularizando
os principais aspetos e a importância da introdução da ergonomia nos diferentes campos do design. Tendo sempre a
preocupação de direcionar, quer as aprendizagens, quer as pesquisas e investigações individuais de cada aluno para
a importância da compreensão de como e porque se introduzem aspetos ergonómicos nos diferentes suportes
comunicacionais.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The contents included in section one, aims the theoretical introduction to the themes developed in the course unit, is
taught the historical evolution of ergonomics as a science and technology, its branches and types of ergonomics in
order to clarify the students about the which is the ergonomics and the importance of its introduction in various fields.

 The contents of the point two, intended to give students the necessary knowledge to understand the processes of
interaction between man and the different communication systems, selecting only the main aspects and the
importance of ergonomics introduction in different fields of design. Orientate the learning processes and individual
research of each student is necessary for they can perceive the how and why are introduced ergonomic aspects in
different communication formats.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As aulas têm um carácter expositivo (sessões teóricas), com suporte de meios audiovisuais, textos de apoio,
apresentação de exemplos, e discussão dos assuntos em análise.

 São frequentemente realizadas abordagens críticas e teóricas a diferentes objetos comunicacionais e de revisão de
bibliográfica. Curricularmente, poderão ser desenvolvidos trabalhos de carácter teórico-prático, para que os alunos
investiguem questões relacionadas com a Ergonomia ao serviço do design de comunicação.



Os resultados obtidos poderão eventualmente ser apresentados em sala de aula.
 A avaliação por frequência consiste no trabalho de campo/pesquisa (25 %) e na realização de prova escrita/frequência

(75 %).
 A avaliação por Exame (1ª, 2ª oportunidade e época especial) é constituída pela realização de uma prova escrita (100

%)

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The classes have an expository character (theoretical sessions), with support of media, support texts, examples of
presentation and discussion of the issues under review.

 They are often made critical and theoretical approaches to different communication objects and literature review. The
discipline should develop theoretical and practical work, so beyond the test, the students investigate issues related to
ergonomics at the service of communication design.

 The results may eventually be presented in the classroom.
 The evaluation frequency consists: work field / research (25%) and the test / frequency (75%).

 The assessment by examination (1st, 2nd opportunity and special time) consists of the completion of a written
examination (100%)

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 As aulas de exposição teórica pretendem transferir para os alunos, os conhecimentos necessários ao domínio das
matérias lecionadas, e ainda dota-los das informações e das ferramentas disponíveis para as obter, que lhes permitam
um entendimento e um aprofundamento das matérias dadas.

 Nesta unidade curricular fomenta-se a discussão, a avaliação crítica e a partilha da informação, principalmente através
da apresentação de situações que evoquem essa discussão. 

 Para além disso, é proposto aos alunos a realização de um trabalho em grupo, que pode incidir na pesquisa,
nomeadamente na pesquisa de campo e na observação, para posterior reflexão, avaliação e crítica, acerca de um
problema real, designado pelo grupo de alunos. É deixado ao critério dos alunos a identificação do problema que
desejam avaliar, pois considera-se que os alunos deverão mostrar espírito crítico e autonomia na escolhas das
temáticas que lhe irão permitir aprofundar conhecimentos nas áreas específicas dos seus interesses.

 Sempre que as dinâmicas do grupo o permitem, os resultados dos trabalhos são comunicados aos restantes membros
da turma. Esta comunicação considera-se fundamental na aquisição dos conhecimentos, pois a aquisição do
conhecimento que é para transferir, é realizada de uma forma mais consistente, trazendo mais-valias significativas ao
processo de aprendizagem, no entanto as apresentações dos resultados está muitas vezes condicionada ao número
de alunos que constituem a turma, sendo que a junção das turmas de dois cursos de design, dificulta a realização
desta metodologia. 

 Os trabalhos são acompanhados pelo docente em períodos da aula e extra-aula especificados para esse fim.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The theoretical exposition classes intend transfer the knowledge required to understand the material taught, and gives
students the information and tools available to get them an understanding and a deepening of the given materials.

 This course unit fosters the discussion, critical evaluation and information sharing, particularly through the
presentation of situations that evoke this discussion.

 In addition, is proposed to the students the realization of a work group for research, observation, reflection, and critical
assessment, about ergonomics problem, designated by the students group. The identification of the problem is left to
the discretion of the students because it is considered that students should show critical thinking and autonomy in the
thematic choices that will allow you to deepen knowledge in specific areas of their interests.

 Where the group dynamics permit the results of the work are communicated to the other members of the class. This
communication is considered instrumental in the acquisition of knowledge because the transfer is carried out in a
more consistent way, bringing significant added value to the learning process, however the presentations of the
results is often conditional on number of students that make up the class and the junction of the classes of two design
courses complicates the implementation of this methodology.

 The work is accompanied by the teacher in periods of class and extra class specified for this purpose.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 1. Iida, Itiro. (2005) Ergonomia - Projeto e Produção/ 2ª Edição Revista e Ampliada. S. Paulo:ed. Blucher. 
 2. MAREK, T. (2010) - Advances In Understanding Human Performance, Neuroergonomics, Human Factors Design, And

Special Populations. Abingdon: TAYLOR & FRANCIS INC. Edição/reimpressão. 
 3. MONTMOLLIN, Maurice (1995) - A Ergonomia. Lisboa: Instituto Piaget. 

 4. SIMÕES, Q. TIEDEMANN, K. (1985) - Temas Básicos de Psicologia – Psicologia da Percepção. Vol 10-I. São Paulo:
E.P.U. 

  
5. Kroemer, K., Kroemer, H., and Kroemer-Elbert, K. (1994) - Ergonomics _How To Design For Ease And Efficiency. New
Jersey: Prentice-Hall.

 

Mapa X - 3D Aplicado / Applied 3D

6.2.1.1. Unidade curricular:
 3D Aplicado / Applied 3D



 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Pedro Alexandre Santos Matos

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Cláudia Sofia Bagina Brites (15 TP; 15 PL; 10 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Conhecer os principais métodos e técnicas de composição efeitos para imagem animada 3D.
 -Explorar ,de forma criativa as diferentes linguagens de expressão gráfica da animação 3D integrada CGI.

 -Dotar os formandos de capacidades e técnicas que permitam a criação e composição de efeitos
 visuais com recurso a 3D Traking e Motion 3D, CGI e Compositing.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Know the main methods and techniques of composition effects for animated 3D image.
 -Explore, Creatively different graphic expression languages of CGI integrated 3D animation.

 -Dotar The trainees with skills and techniques that allow the creation and effects of composition
   visual using 3D Traking and 3D Motion, CGI and compositing.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1.Captura imagem
 − Requisitos de captura

 − Codificação e redundância;
 − Compressão no espaço da imagem (intra-frame);

 − Compressão no tempo (inter-frame);
 − Noção de frames IBP e GOP;

 − Iluminação, latitude, obturação
 − Marcadores visuais de tracking
 − Aquisição e exportação

 − Uso e edição de 'Alpha Channels' e máscaras.
  

2.Tracking de 3D
 − Importação

 − Parâmetros
 − Análise

 − Exploração de 'Transfer Modes';
  

3.Composição de Imagem:
 − CGI 3D;

 − Calibração de luz:
 − Tipos e fontes de luz;

 − Refração e reflexão;
 − Iluminação volumétrica;

 − Mapas de sombra.
 − Espaços cromáticos HSB e RGB; 

  
4.Efeitos físicos.

 − Físicas
 − Tipos de corpos e materiais

 − Propriedades
 − Efeitos de simulação

 − Cálculo
 − Ice 

 Composição de efeitos

 
6.2.1.5. Syllabus:

 1.Captura image
 - Capture Requirements

 - Coding and redundancy;
 - Compression in image space (intra-frame);

 - Compression in time (inter-frame);
 - Concept of IBP GOP and frames;

 - Lighting, latitude, shutter
 - Visual markers tracking

 - Acquisition and export
 - Use and editing of 'Alpha Channels' and masks.

  
3D 2.Tracking

 - Import
 - Parameters

 - Analysis



- Exploration of 'Transfer Modes';
  

3.COMPOSITION image:
 - 3D CGI;

 - Light Calibration:
 - Types and sources of light;

 - Refraction and reflection;
 - Volumetric lighting;

 - Shadow maps.
 - Spaces chromatic HSB and RGB;

  
Physical 4.Efeitos.

 - Physical
 - Types of bodies and materials

 - Properties
 - Simulation Effects

 - Calculation
 - Ice

 Composition effects

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Apresentação expositiva dos conteúdos acompanhada da apresentação demonstrativa de exemplos orientadores. 
  

Desenvolvimento de trabalhos sistemáticos de laboratório com técnicas e processos relativos ao conteúdo abordado. 
  

Exposição e discussão de trabalhos laboratoriais realizados pelos alunos.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 Expository presentation of the contents accompanied demonstrative presentation of guiding examples.
  

Development of laboratory systematic work with techniques and processes for the analyzed content.
  

Presentation and discussion of laboratory work done by students.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 1.Avaliação de frequência
  

Realização de um trabalho prático, mediante proposta a apresentar pelo docente, entregue obrigatoriamente até à data
limite previamente estipulada. Na data estabelecida pelo docente, para entrega do trabalho prático, o aluno terá que o
apresentar, de forma cuidada, ao professor e colegas. Será tomado em consideração na avaliação todo o trabalho
prático desenvolvido em laboratório, pesquisas, bem como, todo processo de trabalho e evolução do aluno ao longo
do semestre. 

 Trabalhos de laboratório – 30%
 Trabalho Prático – 60%

 Desempenho e evolução - 10%
  

2. Avaliação por Exame
  

Realização de um trabalho prático, mediante proposta a apresentar pelo docente.
 O desenvolvimento deste trabalho deverá ser acompanhado pelo docente, dentro das horas estipuladas para

orientação tutória, e a entrega deverá acontecer na data estipulada pelos serviços administrativos.
 A nota mínima de acesso à oportunidade de avaliação é de 7 valores

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Frequency 1.Avaliação
  

Completion of a practical work upon proposal by the teacher, necessarily delivered by the deadline stipulated in
advance. On the date set by the teacher, for delivery of practical work, the student will have to present it in careful way,
the teacher and classmates. Will be taken into account when assessing all practical work in the laboratory, research as
well as, the whole process of work and development of the student throughout the semester.

 Laboratory work - 30%
 Practical Work - 60%

 Performance and development - 10%
  

2. Evaluation by Examination
  

Completion of a practical work on a proposal to be presented by the teacher.
 The development of this work will be accompanied by the teacher, within hours stipulated for tutorial guidance, and

delivery should take place on the date stipulated by the administrative services.
 The minimum grade of access to opportunity assessment is 7 values



 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Nesta Unidade Curricular o aluno deverá conhecer e saber aplicar os principais métodos e técnicas de produção de
efeitos visuais 3d para composição gráfica integrada, deverá aplicar de forma adequada a animação, dominar o
processo de pré e pós produção do conteúdo.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 In this Course, the student must know and apply the main methods and 3D visual effects production techniques for
integrated graphics composition, apply properly the animation, master the process of pre and post production content.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 OSIPA, J.(2007) Stop Staring: Facial Modeling and Animation Done Right. Sybex; 22 edition.
 http://www.xsibase.com/

 http://www.digitaltutors.com/
 http://www.pixar.com/

 http://www.dreamworksanimation.com/
 http://www.sant.com.br/

 http://www.softimage.com/
 http://www.seedstudios.com/ 

 http://www.autodesk.com/ 
 http://www.sant.com.br/

 http://www.blur.com/ 
 http://www.dreamworksanimation.com/

 http://www.blur.com/ 
 http://www.digitaltutors.com/

 http://www.pixar.com/ 
 http://www.lt-studios.com/ 

 http://www.xsibase.com/
 http://www.blur.com/ 

 http://www.xsibase.com/http://www.digitaltutors.com/

 

Mapa X - Design de Comunicação IV / Communication Design IV

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Design de Comunicação IV / Communication Design IV

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Ana Paula de Jesus Lopes Gaspar

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Vanda Avelar Correia (60 TP; 20 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Objetivos específicos organizados em dois núcleos:
 1-Design de Informação:

 . Conhecer o âmbito do design de informação e enquadrá-lo no design de comunicação; 
 . Adquirir competências na utilização dos elementos formais do design de comunicação em design de informação e

infografia;
 . Compreender e relacionar a percepção e cognição humanas como componentes essenciais para o desenvolvimento

de um objecto de design de informação. 
 2- Design de Objetos Hipermédia:

 . Conhecer o âmbito do design de objetos hipermédia e enquadrá-lo no contexto do design de comunicação;
 . Compreender os problemas comunicacionais contemporâneos, diretamente relacionados com as tecnologias de

informação e as suas necessidades;
 . Conhecer e usar os conceitos de arquitetura de informação; usabilidade e acessibilidade;

 . Adquirir competências na utilização dos elementos formais do design de comunicação em meios e dispositivos
digitais.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Learning outcomes organized in two sections:
 1- Information Design:

 . Know the scope of information design and establish it in communication design;
 . Acquire skills in the use of the formal elements of communication design in information design and infographics;

 . Understand and relate human perception and cognition as essential components for the development of an
information design object.

 2- Design of Hypermedia Objects:
 . Know the scope of hypermedia design and establish it in the context of communication design;



. Understand the contemporary communication problems directly related to information technologies and its
requirements;

 . Know and use the concepts of information architecture, usability and accessibility;
 . Acquire skills in the use of the formal elements of communication design in digital media and digital devices.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1. Design de Informação
 Fundamentos conceptuais do design de informação

 Características e categorias específicas do design de informação
 Relação forma função com os processos cognitivos de apreensão de informação

 Representação visual de informação complexa
 Elementos formais do design de informação

 Organização da informação e variáveis gráficas na sua representação
 Problemas éticos e de inclusividade em design de informação

 Projeto de design de informação, da recolha de dados ao teste de eficácia. 
 2. Design de Objetos Hipermédia

 Fundamentos teóricos de design hipermédia
 Conceitos de interatividade, usabilidade, experiência e narrativa em hipermédia

 Características dos diferentes suportes electrónicos e sua influência no processo de design
 Organização de conteúdos e estruturas de navegação

 Interfaces gráficas e seus elementos formais
 Problemas éticos, de inclusividade e acessibilidade em design hipermédia

 Projeto de design hipermédia, da análise de conteúdos ao teste de usabilidade.

 
6.2.1.5. Syllabus:

 1. Information Design:
 Conceptual foundations of information design;

 Features and specific categories of information design;
 Correlation form/function with the cognitive processes of information apprehension;

 Visual representation of complex information;
 Formal elements of information design;

 Information organization and graphic variables in their representation;
 Ethical and inclusiveness problems in information design;

 Information design project, from data collection to efficiency tests.
 2. Design of Hypermedia Objects:

 Theoretical foundations of hypermedia design;
 Concepts of interactivity, usability, experience and narrative in hypermedia;

 Characteristics of various electronic media and its influence in the design process;
 Content organization and navigation structures;

 Graphical User Interfaces (GUIs) and their formal elements;
 Ethical, inclusiveness and accessibility problems in hypermedia design;

 Hypermedia design project, from content analysis to usability testing.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Os conteúdos programáticos apontados permitirão cumprir os objetivos enunciados para esta unidade curricular,
contribuindo de forma significativa para a aquisição de conhecimentos essenciais à formação em design de
comunicação. Os conteúdos propostos permitirão aos alunos adquirir conhecimentos e desenvolver competências
nas áreas do design de informação e da concepção de interfaces de objetos hipermédia. Estes dois núcleos de
conteúdos atualmente são essenciais à formação em design de comunicação, e permitirão desenvolver projetos que
exploram duas áreas importantes no domínio da profissão.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The appointed syllabus will meet the stated objectives for this curricular unit, contributing significantly to the
acquisition of key skills in the training of the future communication designers. The proposed contents will enable
students to acquire knowledge and develop skills in the areas of information design and interface design of
hypermedia objects. These two subjects are currently essential to communication design training, and this curricular
unit will allow the students to develop projects that explore two important areas in their professional field.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Esta unidade curricular está organizada em horas de contacto teórico-práticas, que incluirão a concretização de
trabalhos de cariz prático, desenvolvidos com base nos conceitos teóricos e técnicos abordados nas aulas, e horas de
orientação tutorial direcionadas para o acompanhamento dos trabalhos propostos para avaliação.

 No desenvolvimento de cada trabalho seguir-se-á esta metodologia, com o intuito de favorecer a aprendizagem e
consequente domínio dos processos próprios dos projetos de design de comunicação.

 A avaliação por frequência incide sobre dois trabalhos teórico-práticos (80%) e a participação durante as aulas (20%).
 A avaliação por exame consiste na conclusão ou melhoria dos trabalhos teórico-práticos desenvolvido nas aulas,

entregues na data marcada para o exame. Além das exceções especificamente regulamentadas, têm acesso aos
exames os alunos cuja média ponderada das componentes práticas da unidade curricular seja igual ou superior a 7,0
valores.



 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 This curricular unit includes a theoretical foundation and the accomplishment of practical assignments, developed
upon the theoretical and technical concepts covered in class, and tutorials hours aimed to monitor the work proposed
for evaluation. The development of each assignment will follow this methodology in order to facilitate the learning, and
consequent domain, of the processes of communication design projects.

 The regular evaluation focuses on two theoretical and practical assignments and participation in class.
 Evaluation by exam shall consist in completion or improvement of the theoretical and practical assignments developed

in class, delivered on the date set for the exam. In addition to the specifically regulated exceptions, the access to
exams is for students whose weighted average of the practical components of the course is equal to, or greater than,
7.0 values.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A unidade curricular tem como objectivos introduzir e explorar dois campos de intervenção do design de comunicação
– o design de informação, especificamente a concepção de infografias, e a criação de interfaces para objetos
hipermédia. As metodologias de ensino anteriormente apontadas - fortemente apoiadas no desenvolvimento de
exercícios práticos que exigem a aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos, análise crítica das condições
envolvidas e o seguimento de métodos de trabalho próprios do design - permitirão firmar os objectivos de
aprendizagem enunciados. Os alunos ficarão habilitados a conceber objetos de design de informação eficazes e a
trabalhar em design de objetos hipermédia, nomeadamente no que toca à organização de conteúdos, definição de
estruturas narrativas e composição gráfica de interfaces.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The curricular unit aims to introduce and explore two intervention fields in communication design - information design,
specifically the design of infographics, and the creation of interfaces for hypermedia objects. The previously identified
teaching methodologies - strongly supported in the development of practical exercises that require the application of
theoretical knowledge acquired, critical analysis of the conditions involved and the following of design working
methods - will establish the stated learning objectives. Students will be able to design effective information design
objects and to work in the design of hypermedia objects, particularly in regards to content organization, definition of
narrative structures and composition of graphical user interfaces.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 BONSIEPE, G. (1999) Interface: an approach to design. Maastricht: Jan van Eyck Akademie.
 FAWCETT-TANG, R. (ed.) (2002) Mapping, An Illustrated Guide to Graphical Navigational Systems. Western Road:

Rotovision.
 GOTZ, V. (1998) Color & Type for the screen. New York: Rotovision.

 JACOBSON, R. (ed.) (1999) Information Design. Cambridge, Massachusets: The MIT Press.
 MICKELVEY, R. (1998) Hyper Graphis. New York: Rotovision.

 TUFTE, E. R. (2006) Beautiful Evidence. Connecticut: Graphics Press.
 TUFTE, E. R. (2002) The Visual Display of Quantitative Information. Cheshire: Graphics Press.

 TUFTE, E. R. (1990) Envisioning Information. Connecticut: Graphics Press.
 WARE, C. (2000) Information visualization: perception for design. San Francisco: Morgan Kaufmann.

 WILDBUR, P. & BURKE, M. (1998) Infográfica: soluciones innovadoras en el diseño contemporâneo. Barcelone:
Gustavo Gili.

 WOOLMAN, M. (2002) Digital Information Graphics. London: Thames and Hudson.

 

Mapa X - Design Sustentável / Sustainable Design

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Design Sustentável / Sustainable Design

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Ana Paula de Jesus Lopes Gaspar

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Josélia Jesus Silva Pedro (30 TP; 10 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 O aluno deverá reconhecer a utilidade da aplicação de estratégias e ferramentas de design para a construção de
cenários de sustentabilidade e saber utiliza-las corretamente, mediante uma avaliação capacitada do problema que se
lhe coloca.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Students should recognize the usefulness of the application of strategies and design tools for building sustainability
scenarios and know how to properly use them for a correct assessment of the problem that is faced.



 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Capítulo I - Problemas sociais contemporâneos:
 ∙ Os grandes problemas sociais da atualidade;

 ∙ O ambiente como um problema social;
 ∙ No “limite do crescimento”;

 ∙ O impacto da atividade do designer –de comunicação- na sociedade e no ambiente;
 Capítulo II - Design para a sustentabilidade:

 ∙ Conceito e evolução do ecological design;
 ∙ A responsabilidade social e ambiental do designer;

 ∙ Correntes de design, transversais à sustentabilidade social e ecológica;
 ∙ Estratégias e metodologias para a sustentabilidade ecológica, social e económica;

 ∙ Ferramentas de ecodesign.

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Chapter I - contemporary social problems:
 ∙ The great social problems of our time;

 ∙ The environment as a social problem;
 ∙ In the "growth limit";

 ∙ The impact of the activity of the designer -of Communication- on society and the environment;
 Chapter II - Design for sustainability:

 ∙ Concept and evolution of ecological design;
 ∙ The social and environmental responsibility of the designer;

 ∙ Movements and concepts of design that cross the social and ecological sustainability;
 ∙ Strategies and methodologies for ecological, social and economic sustainability;

 ∙ Ecodesign tools.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Os conteúdos programáticos incluídos no capítulo I pretendem fazer uma introdução teórica às temáticas a
desenvolver na unidade curricular e sensibilizar os alunos para os problemas sociais contemporâneos e para a
necessidade do designer dar resposta a problemas concretos, reais, que afetam as sociedades e que necessitam de
soluções conscientes e responsáveis, social e ecologicamente.

 O capítulo II tem um enfoque no design e no desenvolvimento de medidas ecológicas e socialmente responsáveis ao
longo da história do design, para dar a conhecer aos alunos a natureza e o valor social intrínseco ao design, e dota-los
dos mecanismos e das ferramentas necessárias, quer para identificar e reconhecer, quer para construir cenários de
sustentabilidade, dentro do exercício da profissão.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The contents included in Chapter I intend to do a theoretical introduction to the themes developed in the discipline and
sensitize students to the contemporary social problems and the importance of the designer resolve real problems, real,
affecting societies and need solutions aware and responsible, socially and ecologically.

 The chapter II has a focus in the design and development of ecological and socially responsible measures along the
history of design, to familiarize students with the nature and the intrinsic social value of the design, and endows them
of the mechanisms and tools needed for to identify and recognize and to build sustainability scenarios, within the
practice of the profession.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Apesar da componente teórica a lecionar, é dada a primazia à aprendizagem exploratória através de projetos, nos
quais se fomenta o trabalho em grupo (sempre que possível). Utilizam-se ferramentas criativas e de partilha de
conhecimento, tais como brainstorming e comunicação de fases/resultados como transferência e amadurecimento
dos conhecimentos.

 A avaliação por frequência é obtida através da realização dos trabalhos TP, com ponderação de 85%, a participação é
avaliada em 15%.

 A avaliação por exame é reservada a alunos que tenham no mínimo 7 valores, possui duas oportunidades distintas, a
1ª é composta pela finalização/melhoria do(s) exercício(s) teórico-práticos, onde o aluno mostrou maiores
fragilidades.. Inclui uma apresentação oral com ponderação de 15% e os exercícios teórico e/ou teórico-prático 85%.

 A 2ª oportunidade é constituída por uma prova teórico-prática, com abordagem de toda a matéria lecionada na unidade
curricular, esta prova tem uma ponderação de 100%.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Even with the theoretical teaching is given primacy to exploratory learning through projects, in which it fosters group
work (where possible), are used creative tools and knowledge sharing such as: brainstorming, communication of the
project phases / results as transfer of knowledge and for the improved of the project.

 The evaluation frequency is obtained by performing the T/P work, with weighting of 85%, the participation have 15% of
the ponderation.

 Evaluation by exam is reserved for students who have at least 7 points, and has two distinct opportunities: the 1st
opportunity comprises the completion / improvement theoretical and practical works, where students showed major
weaknesses, includes a oral presentation with weighting of 15% and theoretical exercises and / or theoretical-practical
85%.

 



The 2nd chance consists of a theoretical and practical test, with approach of all matter taught in the discipline, this test
has a weight of 100%.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 aprendizagem da unidade curricular
 Nas aulas de exposição teórica pretende-se transferir para os alunos os conhecimentos necessários ao domínio das

matérias lecionadas, e ainda apetrecha-los das informações e das ferramentas disponíveis para as obter, que lhes
permitam um entendimento e um aprofundamento das matérias dadas.

 A exposição teórica incide essencialmente na primeira parte do semestre e, pontualmente, no início de cada projeto ou
fase intermédia de um projeto, para esclarecimento acerca de metodologias e ferramentas a utilizar.

 No início do semestre é proposto aos alunos a realização de um trabalho individual, de pesquisa, para reconhecimento
e identificação de um problema na sociedade/real, que seja passível de se tornar um problema de design. A
identificação do problema, por parte do aluno, sensibiliza-o para a infinidade de problemas reais, que afetam a
sociedade e que podem ser intervencionados pelo designer de comunicação, de maneira a mitigar, ecológica e
socialmente o problema detetado. 

 A pesquisa inicial servirá de base para o desenvolvimento de um exercício teórico-prático (dividido em duas fases) a
realizar no segundo capítulo da unidade curricular, com a intenção de colocar em prática metodologias e estratégias
de design sustentável e utilizar as ferramentas de eco-design disponíveis e conhecidas pelos alunos. 

 Através deste exercício projetual, os alunos aplicam os conhecimentos adquiridos e exploram novas abordagens e
conhecimentos. Para além disso, após a identificação e análise do problema de design, os alunos são convidados a
partilhar os seus resultados, através de uma comunicação informal das suas pesquisas e; de maneira a fomentar o
trabalho e as partilhas em grupo, alunos e docente selecionam de entre os problemas apresentados, os aspetos mais
prementes e relevantes. A partir desta seleção os alunos trabalham num grupo, selecionado através de critérios de
discussão de ideias que irão proporcionar a identificação com o problema (ou das suas possibilidades de resolução) e
por objetivos a alcançar. Independentemente dos objetivos propostos pelo grupo, os alunos (grupo) deverão
aproximar-se o mais possível de metodologias de colaboração com as pessoas/utilizadores (co-design).

 Os projetos são acompanhados pelo docente em períodos da aula e extra-aula especificados para esse fim,
pontualmente, são marcados momentos de avaliação na aula, compostos principalmente pela comunicação de
resultados/etapas do trabalho, de maneira a manter uma participação ativa dentro da sala de aula e exercitar os alunos
na transferência do conhecimento adquirido, prática fundamental para aquisição de conhecimentos.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The theoretical exposition classes the intend is transfer to the students the necessary knowledge to the field of
material being taught , and still give them the information and tools available to get them an understanding and a
deepening of the given materials.

 The theoretical exposition focuses mainly in the first part of the semester, and occasionally, at the beginning of each
project or intermediate stage of a project, for clarification of methodologies and tools to be used.

 At the beginning of the semester is requested to the students the realization of an individual research work for
recognition and identification one problem that could affect the society, and which could be a design problem. The
identification of the problem, by the student, sensitizes you to the multitude of real problems that affect society and
that can be resolved by communication designer in order to mitigate environmentally and socially the problem
detected.

 The initial research will provide the basis for the development of a theoretical and practical exercise (in two phases) to
be held in the second chapter of the discipline, with the intention of putting into practice methodologies and
sustainable design strategies and use the tools of eco- design available and known by the students.

 Through this design exercise, students apply the knowledge acquired and exploit new approaches and knowledge. In
addition, after the identification and analysis of the design problem, students are invited to share their results through
an informal communication of their research for to promote the group work and sharing, students and teachers select
from the problems presented the most pressing and relevant aspects. From this selection students work in a group
selected through discussion of the ideas that will provide identification with the problem (or possibilities for the
resolution) and goals to achieve. Regardless of the objectives proposed by the group, the students should use
methodologies of collaboration with people / users (co-design).

 The projects are accompanied by the teacher in periods of class and extra class specified for this purpose, from time
to time are marked specific time points in class, composed mainly by the communication of results / stages of the
work, in order to maintain an active participation in the class and training students in the transfer of knowledge
acquired, fundamental practice for knowledge acquisition.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 1. Chapman, Jonathan; Gant, Nick. (2007) - Designers Visionaries and Other Stories: A Collection of Sustainable
Design Essays. United Kingdom: Earthscan 

  
2. Fuad-Luke, Alastair (2009) - Design Activism. United Kingdom: Earthscan 

  
3. Thackara, John. (2005) - In The Bubble: Designing In A Complex World. Cambridge USA: Mit Press.

  
4. Sherin, Aaris (2009) - Sostenible_Un manual de materiales y aplicaciones prácticas para los diseñadores gráficos y
sus clientes. México: Gustavo Gili.

  
5. Vezzoli, Carlo; Manzini, Ezio. (2008) Design for environmental sustainability. Milan: Springer

 



Mapa X - Projecto I / Project I

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Projecto I / Project I

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Ana Paula de Jesus Lopes Gaspar

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Ana Paula de Jesus Lopes Gaspar (30 TP; 30 PL; 20 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Pretende-se a formação de bases conceptuais e funcionais que permitam delinear a parte estrutural de projectos de
design de comunicação.

 Nesta unidade pretende-se a aquisição de competências na área profissional de design e o designer enquanto
potencial interventor na sociedade contemporânea. 

 Através de processos ordenados, pretende-se adquirir uma capacidade de obter respostas e encontrar soluções para
a sua concretização. A unidade pretende abordar uma prática projectual, contudo, a sua sistematização pressupõe a
partir da apresentação de diversas metodologias de investigação e métodos de interacção entre designer, cliente e
solução. Os processos metodológicos visam adquirir a obtenção de respostas e soluções para a concretização de
projetos no âmbito do Design. Pretende-se abordar uma teoria com aplicação posterior na prática de projetos e a sua
sistematização a partir da metodologia de investigação e de um método de interação entre o designer e o objectivo do
projecto.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 It is intended the formation of conceptual and functional foundations so that delineate the structural part of
communication design projects.

 This unit is intended to acquire skills in the professional field of design and the designer as a potential intervenor in
contemporary society.

 Through ordered processes, we intend to acquire an ability to get answers and find solutions to achieve them. The unit
seeks to tackle a project-practice, however, its systematization assumes from the presentation of various research
methodologies and methods of interaction between designer, client and solution. The methodological procedures
aimed at acquiring obtaining answers and solutions for the implementation of projects under design. To discuss a
theory with subsequent application in practice of projects and their systematization from the research methodology
and a method of interaction between the designer and the purpose of the project.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Métodos de investigação e estruturação
 Apresentação de diversos métodos de projectar em design

 A importância da equipa de trabalho enquanto somatório de valências e de competências
 Pesquisa 

 Definição de temáticas de trabalho
 Prospecção, investigação e análise
 Identificação do objecto de estudo, enunciação do problema e finalidades

 Conceito
 Estratégia: objectivos, acções e meios

 Promover a planificação do trabalho e a gestão do tempo
 Concretização e fundamentação

 Definir a linguagem enquanto formalização do conceito e da estratégia
 Utilizar a fundamentação teórica como factor de suporte e justificação do processo

 Despertar a capacidade crítica e auto-avaliativa

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Research methods and structure
 Presentation of various methods to design in design

 The importance of team work while valences of sum and skills
 search

 Working definition of thematic
 Prospecting, research and analysis

 Identification of the object of study, the problem enunciation and purposes
 concept

 Strategy: Objectives, Actions and means
 Promote work planning and time management

 Implementation and reasons
 Setting the language as formalization of the concept and strategy

 Using the theoretical foundation as a support factor and justification of the process
 Wake critical capacity and self-evaluative

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade



curricular.
 A criação de espaços de análise e debate demonstram uma eficácia de modo a incidir sobre as diversas fases do

projecto. Deste modo pretende-se criar mecanismo se desenvolvimento de uma consciência crítica através da
comunicação visual e oral com base nos métodos apresentados. 

 De modo a abordar e saber identificar as áreas de intervenção para um designer de comunicação, são utilizadas as
metodologias apresentadas nos conteúdos teóricos da Unidade Curricular. 

 A sistematização e a investigação têm uma aplicação contínua, de modo a atingir capacidades de utilização e
aplicação das metodologias e processos de gestão, no desenvolvimento dos projectos de design de comunicação.

 Proporcionar a identificação, análise, discussão, planificação, concepção e avaliação serão alguns dos processos
metodológicos a utilizar. O trabalho em equipa contribuiu para uma relação aluno/autor e professor/cliente na gestão
do tempo, com aplicação, articulação e tradução dos conhecimentos e práticas adquiridas.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The creation of analysis and debate spaces demonstrate effectiveness in order to focus on the stages of the project.
Thus the aim is to create mechanism to develop a critical awareness through visual and oral communication based on
the presented methods.

 In order to address and know how to identify areas of intervention for a communication designer, the methodologies
presented in the theoretical contents of the course are used.

 The systematization and research have a continuous application, in order to achieve capacity utilization and
application of methodologies and management processes, in the development of communication design projects.

 Provide the identification, analysis, discussion, planning, design and evaluation are some of the methodological
procedures to be used. Teamwork contributed to a relationship student / author and teacher / client in time
management, applying, articulation and translation of acquired knowledge and practices.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Avaliação por frequência
 Apresentação oral e entrega do trabalho teórico e prático desenvolvido ao longo do semestre, mediante proposta a

apresentar pelo docente.
 componente peso

 Trabalho teórico/fundamentação 40%
 Trabalho prático/concretização 40%

 Trabalho teórico/prático 10% + 10%
  

Avaliação por Exame
 Condições de acesso ao exame têm todos os alunos cuja média ponderada das diversas componentes seja igual ou

superior a 7 valores.
  

Época normal/1ª Oportunidade, Época de recurso/ 2ª Oportunidade e Época especial
 Apresentação oral e entrega do trabalho teórico e prático desenvolvido ao longo do semestre, mas com uma melhoria

mediante a proposta apresentada pelo docente.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Frequency for review
 Oral presentation and delivery of theoretical and practical work throughout the semester, on a proposal to be

presented by the teacher.
 component Weight

 Theoretical work / reasons 40%
 Practical work / achievement 40%

 Theoretical work / practical 10% + 10%
  

 Evaluation by Examination
 Examination access conditions have all students whose weighted average of the various components is less than 7

points.
  

Normal season / 1st Opportunity, resource Season / 2nd Opportunity and Special Season
 Oral presentation and delivery of theoretical and practical work during the semester, but with an improvement upon the

proposal made by the teacher.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A demonstração dos resultados obtidos pelo método aplicado, torna-se eficiente pelo processo apresentado durante o
desenvolvimento dos conteúdos presentes na Unidade.

 Esta unidade curricular visa proporcionar a identificação, análise, discussão, planificação, concepção e avaliação de
projectos de comunicação, e estes são alguns dos processos metodológicos a aplicar através de métodos de
orientação teórica e prática.

 A metodologia em desenvolvimento é fomentar o trabalho de equipa como um somatório de competências e
contribuições individuais, deste modo permite a relação aluno/autor e professor/cliente na gestão do tempo e de
conteúdos.

 A aplicação, articulação e tradução dos conhecimentos e práticas no seu conjunto, permite a criação de espaços de
análise e debate, a incidir sobre as diversas fases do projecto, de modo a desenvolver uma consciência crítica por
parte do discente.

 



 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The income statement obtained by the method used, it is efficient by the process during the development of the
contents in the unit.

 This course aims to provide the identification, analysis, discussion, planning, design and evaluation of communication
projects, and these are some of the methodological procedures to apply through theoretical and practical guidance
methods.

 The methodology being developed is to promote teamwork as a summation of individual skills and contributions, this
mode enables the relationship student / author and teacher / client in time management and content.

 The application, articulation and translation of knowledge and practices as a whole, enables the creation of spaces for
analysis and debate, to focus on the stages of the project in order to develop a critical awareness on the part of the
student.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 ADG Brasil. (2003). O Valor do Design. SENAC, São Paulo.
 BONSIEPE, Gui. (1992). Teoria e Prática do Design Industrial. Centro Português de Design, Lisboa.

 BONNICI, Peter. (2000). Linguagem Visual. Design Fundamentals, Destart.
 CENTRO DE DISENO INDUSTRIAL. (1997). Manual de Gestão de Design. CPD, Porto.

 CHAVES, Norberto. (s.d.). La Imagem Corporativa. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, GG Diseno.
 COSTA, Joan. (1994). Imagem Global. Enciclopédia del Diseno, Barcelona.

 DROSTE, Magdalena. (1992). Bauhaus. Tashen, Berlim.
 HOLLIS, Richard. (2001). Design Gráfico. Martins Fontes, São Paulo.

 LORENZ, Christopher. (1991). A Dimensão do Design: a nova arma competitiva para uma estratégia de produto e um
marketing global. Col. Design, Tecnologia e Gestão, Lisboa.

 MOTT, Richard. (1989). Managing a Design Pratice. Architecture Design and Technology.
 OLINS, Wally. (1989). Corporate Identity, Thames & Hudson, London.

 RAPOSO, Daniel. (2008). Design de Identidade e Imagem Corporativa. IPCB, Castelo Branco.

 

Mapa X - Produção Multimédia I / Multimedia Production I

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Produção Multimédia I / Multimedia Production I

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Pedro Alexandre Santos Matos

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Maria Lisete Mousinho Morais Carmona Mendes (15 TP; 15 PL; 20 OT)
 Cláudia Sofia Bagina Brites (15 TP; 15 PL; 20 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 • Dominar os princípios teóricos que regulam o Design e a implementação de documentos multimédia.
 • Compreender a interação entre os diferentes formatos de arquivo e respetivos softwares de edição e publicação.

 • Dominar as aplicações digitais multimédia.
 • Conhecer as técnicas e tecnologias associadas à construção de produtos multimédia

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 • Mastering the theoretical principles governing the design and implementation of multimedia documents.
 • Understand the interaction between the different file formats and respective editing and publishing software.

 • Master the digital multimedia applications.
 • Knowing techniques and technologies associated with the construction of multimedia products.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 • Conteúdos Multimédia
 • Comunicação multimédia

 • Elementos, códigos e linguagens multimédia
 • Aplicações do tipo multimédia

 • Multimédia e interatividade
 • Vantagens e desvantagens dos materiais multimédia

 • Exploração do conceito de interatividade
 • Espaços Web – tipologias/características
 • Identificação dos Espaços Web

 • Funções dos Espaços Web
 • Contextualização e uso dos Espaços Web

 • Critérios para a construção de Espaços Web
 • Aspetos funcionais - usabilidade de Interfaces

 • Design de Interfaces - aspetos técnicos e estéticos
 • Aspetos psicológicos



• Critérios de análise da qualidade global
 • Sistemas Hipermédia Interativos

 • As características do hipertexto/hipermédia - texto, áudio, vídeo 
 • Aspetos teóricos e problemas de aplicação on-line e off-line (integração, multiplataformas, formatos, resoluções,

tipografia, cor)
 • Edição de media, para aplicação em suportes multimédia

 • Edição de Espaços multimédia em aplicações digitais

 
6.2.1.5. Syllabus:

 • Multimedia content
 • Multimedia communication

 • Elements, codes and multimedia languages
 • Applications of multimedia type

 • Multimedia and interactivity
 • Advantages and disadvantages of multimedia materials

 • Interactive concept exploration
 • Web spaces - types / features

 • Web Spaces Identification
 • Web Spaces of Functions
 • Contextualization and use of the Web Spaces

 • Criteria for Web Spaces Construction
 • Functional aspects - Interface Usability

 • Interface Design - technical and aesthetic aspects
 • Psychological aspects

 • Analysis of the overall quality criterion
 • Hypermedia Interactive Systems

 • The hypertext features / hypermedia - text, audio, video
 • Theoretical aspects and online application problems and offline (integration, multi-platform formats, resolutions,

typography, color)
 • Media editing, for application on media

 • Spaces multimedia editing in digital applications

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Dominar os princípios teóricos que regulam o Design e a implementação de projetos multimédia: os alunos devem
perceber em que consiste os conteúdos multimédia, que linguagens são necessários à realização de uma aplicação.
Que vantagens e desvantagens os materiais multimédia trazem aos suportes digitais. Quais os aspetos funcionais de
usabilidade de Interfaces. Ter em atenção aspetos técnicos, estéticos e psicológicos na conceção de um projeto.

  
Compreender a interação entre os diferentes formatos de ficheiro e respetivos softwares, sendo necessário perceber o
que é um espaço Web, para que serve, como se constrói.

  
Dominar as aplicações digitais: explorar o conceito de interatividade, hipertexto/hipermédia - texto, áudio, vídeo.

  
Conhecer as técnicas associadas à construção de produtos multimédia: em aplicação on-line e off-line. Dotar os
alunos de conhecimentos na área da edição de media, para aplicação em suportes multimédia e edição de espaços
multimédia em aplicações digitais.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 Mastering the theoretical principles governing the design and implementation of multimedia projects. It’s important,
students realize what media content are and what languages are necessary for the execution of an application. What
advantages and disadvantages multimedia materials bring to digital media. What are the functional aspects of
interfaces usability. Observe technical aspects, aesthetic and psychological in the design of a project.

  
Understand the interaction between the different file formats and respective software, being necessary to understand
what a web space, what it does, how to build

  
Master the digital applications: explore the concept of interactivity, hypertext / hypermedia - text, audio, video.

  
Know the techniques associated to the construction of multimedia products: in both application online and offline.
Provide students with knowledge on media editing area for application, on media and publishing of multimedia spaces
in digital applications.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 • Aulas teóricas de apoio às práticas e de contextualização teórica da linguagem multimédia.
 • Realização de dois trabalhos laboratorial de média duração, mediante proposta do docente, e entregue

obrigatoriamente até à data estipulada.
 • Aferição de conhecimentos teóricos sobre práticas laboratoriais e tecnologias de Produção Multimédia através da

realização de uma prova escrita. 
  

Condições de Acesso a Exame: 
 



Além das exceções especificamente regulamentadas, têm acesso aos exames os alunos cuja média ponderada das
diversas componentes práticas e laboratoriais realizadas ao longo do módulo seja igual ou superior a 7,0 valores.

  
Época Normal/1.ª Oportunidade, Época de Recurso/2ª Oportunidade e Época especial: 

 • Realização de um trabalho laboratorial individual, mediante proposta a apresentar pelo docente_80%
 • Realização de uma prova escrita de aferição de conhecimentos teóricos sobre Produção e Edição Multimédia_20%

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 • Lectures of support for the practical and theoretical context of multimedia language.
 • Realization of two laboratory works with medium duration, by proposal of teacher, and delivered in a specified date.

 • Verification of theoretical knowledge about laboratory practices and Multimedia Production technologies by
conducting a written test.

  
Conditions of access to Exam:

 In addition to the specifically regulated exceptions, have access to exams students whose weighted average of the
various practices and lab components held throughout the module is equal to or greater than 7.0 values.

  
Normal Season / 1st opportunity, Resort season / 2nd opportunity and Special season:

 • Implementation of an individual laboratory work on a proposal to be submitted by the teacher_80%
 • Conducting a written test for measuring theoretical knowledge production and editing Multimedia_20%

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 • Com as aulas teóricas de apoio às práticas e de contextualização teórica, pretende-se que os alunos assimilem os
princípios teóricos que regulam o Design e a implementação de documentos multimédia.

  
• Com a apresentação tutorial das tecnologias e aplicações de desenvolvimento de produtos e programas multimédia,
não só se fornece conhecimentos para que os alunos de uma forma autónoma possam dominar as aplicações digitais
multimédia, como compreendam a interação entre os diferentes formatos de arquivo e respetivos softwares de edição
e publicação.

  
• Na realização de trabalhos laboratorial de média duração, os alunos podem explorar as técnicas e as tecnologias
associadas à construção de produtos multimédia.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 • With lectures in support of practices and theoretical context, students are intended to assimilate the theoretical
principles governing the design and implementation of multimedia documents.

  
• With the tutorial presentation of technology and product development and multimedia applications programs, not
only provides knowledge to students in an autonomous way to master the digital media applications such as
understand the interaction between the different file formats and respective software of editing and publishing.

  
• In conducting laboratory studies of medium duration, students can explore the techniques and technologies
associated with the construction of multimedia products.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Correia, Carlos. (s.d). Multimédia On/Of Line: Uma estratégia de comunicação para o século XXI, s.l: Editorial Notícias
  

Chun, Russell. (2010). Flash CS5 Professional Advanced Visual QuickPro Guide Resources, s.l
  

Gotz, Veruschka. (1998). Color and Type of the screen. Craus: Rotovision, 
  

Lynch, Patrick , Horton, Sarah. (2008). Web Style Guide , (3 rd edition). S.l: Yale University Press
  

Mullet, Kevin and Darrell Sano. (2001) Designing Visual Interfaces: Communication Oriented Techniques. S.L: SunSoft
Press

  
Nielson Jakob. (2000) Designing Web Usability: The Practice of Simplicity. Indianopolis, USA:New Riders Publishing 

  
Ribeiro, Nuno Magalhães. (2007) Multimédia e Tecnologias Interactivas. (2ª Edição). Lisboa: FCA Editora de Informática

  
Sahlin, Doug. (2002) Flash Mx Action Script For Designers. S..L:Wiley Publishing Inc. 

  
Site de recursos sobre Programação ActionScript. Acedido Outubro 1, 2014, em http://www.ActionScript.org

 

Mapa X - Produção Gráfica I / Graphic Production I

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Produção Gráfica I / Graphic Production I



 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Pedro Alexandre Santos Matos

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Pedro Alexandre Santos Matos (60 TP; 20 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 OBJETIVOS GERAIS
 • Aprofundar conhecimentos e competências dos processos, instrumentos, técnicas e suportes de produção de

impressos.
 • Dominar processos, instrumentos e técnicas de preparação de documentos digitais para impressão.

 • Dominar meios e técnicas de produção que permitam o aumento de produtividade e da qualidade dos materiais
impressos.

 • Desenvolver capacidades de adaptação à rápida evolução dos meios de produção.
 • Desenvolver uma postura intelectual e técnica que aproxime os alunos da realidade profissional.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 • Conhecer diferentes tecnologias e processos de produção bem como os processos de trabalho específicos a cada

um deles.
 • Dominar as técnicas e as ferramentas de preparação de arquivos para impressão em função das condições de

produção.
 • Conhecer as várias formas de entrega de trabalhos para impressão, adaptando processos e arquivos às suas

necessidades.
 • Dominar ferramentas de verificação e edição de trabalhos para impressão

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 GENERAL GOALS
 • Deepen knowledge and skills about processes, tools, techniques and substrates of print production.

 • Mastering processes, instruments and preparation of documents for digital printing techniques.
 • Master production means and techniques that allow to increase productivity and printed materials quality.

 • Develop aptitudes of adaptation to the fast evolution of the means of production.
 • Develop an intellectual and technical posture closer to professional practice.

 SPECIFIC GOALS
 • Know different production technologies and processes along with their specific working processes.

 • Master techniques and tools of file preparation for printing depending on production conditions.
 • Know the different forms of job delivery for printing, adapting processes and files to their needs.
 • Master checking and editing tools for printing jobs.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 • Fluxos de trabalho 
 • Processos de impressão 

 • Regimes de entrega de arquivos
 • Verificação e arte final 

 • Separação de cores, trapping e overprinting
 • Criação, verificação e edição de PDF

 
6.2.1.5. Syllabus:

 • Printing workflows
 • Printing processes
 • File delivery forms
 • File checking and artwork

 • Color separation, trapping and overprinting
 • PDF creation, checking and editing

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Esta UC visa introduzir ferramentas, técnicas e processos de trabalho usados hoje para preparação de trabalhos para
impressão, abordando em especial aspetos da pré-impressão para os principais processos de impressão. As técnicas
e boas práticas são analisadas do ponto de vista teórico e prático, fornecendo as competências para a conclusão de
trabalhos com qualidade. São igualmente abordadas as vantagens e limitações dos diversos processos de produção e
suas implicações no projeto de design. 

 Considera-se também a importância da autonomia do designer ao trabalhar em regime de freelancer ou em pequenos
ateliers, onde exista a necessidade de realizar um maior número de fases de pré-impressão visando uma produção
mais rápida e menos onerosa. Por outro lado, há ainda a necessidade do designer dominar a linguagem e as técnicas
do ponto de vista teórico quando discute com o produtor gráfico ou com a gráfica orçamentos ou questões de
qualidade final.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 



This CU specially aims to introduce the tools, techniques and working processes today in use for the preparation of
works to print, addressing specially the key issues of prepress for the main printing processes. The main techniques
and best practices in this area are analysed from a theoretical and a practical point of view, providing the skills to
conclude works with quality. It is also discussed the advantages and limitations of the different production processes
and their main implications in the design project.

 Also we have in mind the relevance of the designer´s autonomy to work on a freelance basis or in small studios, where
is needed to make a larger number of prepress work in order to a faster and less costly production. It is also
considered the need for designers to master the language and techniques from a theoretical point of view when
discussing with the print producer or the printing plant the budgets or final quality issues of artefacts related to
production.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Apresentação tutorial das ferramentas de pré-impressão complementada com aulas teóricas directamente
relacionadas com a prática. Realização de trabalhos de laboratório. Análise e identificação de processos de impressão
em impressos. Realização de visita de estudo. Realização de provas escritas.

 AVALIAÇÃO DE FREQUÊNCIA
 Participação na realização de trabalhos práticos e laboratoriais de curta duração em aula: 15%.

 Realização de trabalhos práticos e laboratoriais de maior duração: 45%.
 Aferição das competências práticas com duas provas práticas: 20%.

 Aferição de conhecimentos teóricos sobre práticas e tecnologias da Produção Gráfica com duas provas escritas: 20%.
 AVALIAÇÃO POR EXAME

 Conclusão ou melhoria dos trabalhos práticos laboratoriais desenvolvidos nas aulas, a entregar na data marcada para
o exame: 80%.

 Realização de uma prova escrita de aferição de conhecimentos teóricos sobre práticas laboratoriais e tecnologias da
Edição Eletrónica: 20%

 Duração total do exame: 3 hs.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Tutorial presentation of prepress tools complemented with lectures directly related to the practice. Practical and
laboratory work. Analysis and identification of printing processes. Technical study visit. Practical and written tests.

 EVALUATION BY ATTENDANCE
 Participation in practical and laboratory short works in classroom: 15%.

 Longer practical and laboratory works proposed by the professor: 45%.
 Verification of practical skills with two practical tests: 20%.

 Verification of theoretical knowledge about laboratory practices and technologies with two written tests: 20%.
 EVALUATION BY EXAMINATION 

 Conclusion or improvement of laboratory and practical works performed during the semester, to be delivered on the
examination day: 80%.

 Written test: 20%.
 Total procedure duration: 3 hours.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 À semelhança das UC de Edição Eletrónica I, II e III, as metodologias de ensino desta UC centram-se
fundamentalmente na aquisição de competências práticas para manipulação e produção com qualidade dos variados
tipos de artefactos de comunicação. 

 As matérias que dizem respeito aos processos de impressão e pré-impressão não existentes na escola são abordados
de forma teórica e complementados com as visitas de estudo realizadas nesta UC e na Produção Gráfica II, no próximo
semestre. Os relatórios das visitas solicitados aos alunos sublinham a importância destas matérias e ajudam a
incorporar melhor os assuntos na UC. 

 Do ponto de vista prático são abordadas as matérias relacionadas com as fases da pré-impressão realizadas
digitalmente (todas com a exceção da sensibilização e reprodução das formas de impressão). Os alunos desenvolvem
exercícios onde essas ferramentas e técnicas são experimentadas na resolução de exercícios semelhantes e comuns
aos encontrados na prática profissional. Essas aulas práticas são complementadas com enquadramentos e
explicações teóricas acerca das aplicações, vantagens, desvantagens e limitações das ferramentas e técnicas em
causa. Posteriormente, são desenvolvidos exercícios de maior duração onde o aluno deve aplicar muitos dos
conhecimentos e competências adquiridos anteriormente. Os exercícios mais importantes da UC são desenvolvidos
interdisciplinarmente, usando trabalhos realizados em UC de Design de Comunicação, realizando-se nesta UC a fase
de arte final, incluindo a preparação, a verificação, as provas e a sua análise e correção. 

 As provas teóricas escritas ajudam a adquirir e sedimentar os conceitos base relacionados com a matéria,
fundamentais para a resolução eficaz e com qualidade superior dos problemas e trabalhos a executar no desempenho
da profissão.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Like Desktop Publishing I, II and III CU, the teaching methods of this CU are mainly focused on the acquisition of
practical skills for handling and production with quality of the different types of communication artefacts.

 The subjects related to non-existing printing and prepress processes at school are discussed theoretically and
complemented with technical study visits in this CU and in Graphic Production II, in the next semester. Visits’ reports
requested to students underline the importance of these subjects and help to better incorporate the issues at the CU.

 From a practical point of view subjects related to the phases of digital prepress are discussed (with the exception of
the reproduction of printed forms). Students do exercises where these tools and techniques are tried, solving similar



and common problems to those found in professional practice. These classes are complemented with frameworks and
theoretical explanations about the applications, advantages, disadvantages and limitations of the involved tools and
techniques. After that, longer exercises are done where students must apply many of the knowledge and skills
acquired previously. The most important exercise of the CU is done interdisciplinary, using a work performed in
Communication Design IV CU, doing in Graphic Production CU the phase of artwork, including preparation, checking,
printing proofs, its analysis and correction.

 Written theoretical tests help to acquire and consolidate the basic concepts related to the subject, fundamental to the
effective resolution and with superior quality of the problems and works to be done during professional practice.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 AAVV (2000), Artes gráficas. Transferência e impressão de informações, São Paulo: SENAI, ABTG.
 AAVV (2003), Introdução à Impressão Digital, Lisboa: Grafik e Moinho Velho.

 ADOBE [2013], Adobe Creative Suite Printing Guide, [San Jose]: Adobe.
 BAER, L. (1995), Produção gráfica, São Paulo: Senac.

 BLANCHARD, G. (1988), La Letra. Caligrafia, Logotipos, Tipografia, sistemas de reproducción e impresión, Barcelona:
Ediciones CEAC. 

 HORIE, R. M. (2003), Preparação e fechamento de arquivos para birôs. Windows e Macintosh, São Paulo: Érica.
 JOHANSSON, K., LUNDBERG, P. e RYBERG, R. (2004), Manual de producción gráfica. Recetas, Barcelona: Gustavo

Gili.
 PIPES, A. (1997), Production for graphic designers, Londres: Laurence King.

 SOUTHWORTH, M. e SOUTHWORTH, D. (1996), Separação de cores em desktop, São Paulo: Repro Editora/ABTG. 
 Manuais das aplicações usadas nas aulas.

 Revistas da especialidade: T&G, InterGráficas, Do Papel, Publish, Print.

 

Mapa X - Ilustração / Ilustration

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Ilustração / Ilustration

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Helena Cristina Martins Ferreira Major

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Helena Cristina Martins Ferreira Major (30 TP; 10 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 objectivos gerais:
 - Compreender o conceito de ilustração.

 - Ampliar conhecimentos sobre ilustração contemporânea.
 - Desenvolver capacidades de análise e de apreciação crítica aplicadas ao universo da ilustração.

 - Desenvolver métodos de trabalho em ilustração.
 - Demonstrar bom domínio de técnicas de expressão.

 - Desenvolver uma linguagem visual pessoal que proponha novas soluções visuais adequadas à mensagem a
transmitir.

  
objectivos específicos:

 - Explorar criativamente técnicas, processos e materiais.
 - Construir imagens que sejam eficazes na comunicação de ideias.

 - Compreender os ritmos da narrativa gráfica.
 - Conhecer diferentes estilos de ilustração.

 - Identificar e caracterizar os principais domínios da ilustração.
 - Saber construir correctamente imagens sequenciais e determinar os momentos-chave da narrativa.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 general objectives:
 -To understand the concept of illustration.

 -To gain new knowledge in contemporary illustration.
 -To develop a critical thinking and analysis skills applied to the illustration field.

 -To develop working methods in illustration.
 -To demonstrate a good domain of visual techniques

 -To develop a personal visual language to propose new solutions appropriated to each visual message.
  

Specific objectives:
 - To explore creatively techniques, processes and materials.

 - To create effectives images to communicate ideas.
 - To understanding the graphic narrative rhythms.

 - To Meet various illustration styles.
 - To identify the main working areas in illustration.

 - To correctly build a sequential of images and to identify the key moments of a narrative.



 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 - A Função da Ilustração.
 - O conceito de Ilustração. 

 - Ilustração/ Comunicação Visual.
 - Descodificação de processos “automáticos do fazer”

 - Narrativa visual
 - Os Principais Domínios da Ilustração: 

 - (1) Ficção: Editorial, Comercial e publicitária 
 - (2) Não Ficção: Informativa, Científica e Técnica.

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Functions of illustration.
 - The concept of illustration.

 - Illustration and Visual Communication.
 - Decoding processes

 -The main Domains in illustration:
 - (1) Fiction: Editorial, Commercial and advertising

 - (2) Non Fiction: Information, Scientific and Technical.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 aprendizagem da unidade curricular.
 Os conteúdos da disciplina pretendem conduzir o aluno na investigação critica do universo da ilustração, iniciando a

aprendizagem com a análise do que é ilustração e quais as suas possíveis funções. Seguidamente o programa foca
conteúdos que vão possibilitar ao aluno construir progressivamente imagens e sequências de imagens eficazes na
comunicação de ideias. Neste processo de trabalho, são explorados técnicas de expressão, materiais e suportes de
uma forma cada vez mais pessoal. Na análise que se segue à apresentação teórica e visual de temas e trabalhos em
ilustração são identificados diferentes estilos,os ritmos e momentos-chave de narrativas visuais e principais domínios
da ilustração.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The subject’s contents intend to guide the student in a critical research of the illustration universe. It start with the
analysis of what is illustration and what are its possible functions. Then the program focus on issues that enable the
student to progressively build images and sequences of images to communicate efficiently ideas. In the process of
developing the the ework, the student will explore techniques, materials and supports in an increasingly personal way.

 The analysis that follows each presentation of the various themes and artworks, will identify different styles, rhythms
and key moments of visual narratives and the main domains in illustration.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Apresentação teórica fundamentada com imagens sobre o que significa “ilustração” seguida por uma discussão em
grupo alargado dos princípios orientadores do conceito. 

 Análise de exemplos de objectos de comunicação que integrem ilustrações. 
 Apresentação dos domínios “Ilustração de Ficção e de Não-Ficção”, discussão deste tópico em grupo alargado. 

 Acompanhamento dos trabalhos dos alunos e análise de resultados.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Visual presentation on “what is illustration?" followed by a group discussion on the principles of the concept. Critical
analysis of graphic/illustration examples.

 Visual presentation on “fiction and non-fiction illustration”. Group discussion about this topic.
 Supervision of the students work and analysis of the results.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A metodologia de ensino é baseada numa interacção entre teoria e investigação pratica. Outro aspecto importante, é
atmosfera de trabalho, que se pretende que seja dinâmica, criativa e critica, num contacto próximo entre professor -
aluno. Estas abordagens pretende potenciar a aprendizagem dos alunos, segundo os objectivos propostos, na área da
ilustração.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The teaching methodology is based on an interaction between theory and creative practice research. In addition,
Another important aspect is the group atmosphere, which is intended to be dynamic, imaginative, with critical thinking,
in a close tutor-student relationship. These approaches aim to enhance student’s learning, according to the proposed
objectives in the field of illustration.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 “Annual - Illustrators of Children’s Books”, Bologna 
 BERRYMAN, Gregg. (1990). Notes on Graphic Design and Visual Communication. Crisp publications Inc. 



CALADO, Isabel. (1994). A Utilização Educativa das Imagens. Col. «Mundo de Saberes», Porto Editora, Porto.
 MOLES, Abraham. (1992). JANISZEWSKI, Luc. Grafismo Funcional. 2ª edição, «Enciclopedia del Diseño», CEAC,

Barcelona.
 Periodícos:
 Communication Arts

 

Mapa X - Design de Interfaces Móveis / Mobile Interface Design

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Design de Interfaces Móveis / Mobile Interface Design

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Pedro Alexandre Santos Matos

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Maria Lisete Mousinho Morais Carmona Mendes (30 TP; 10 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Esta unidade curricular pretende conferir aos alunos competências de base no domínio do desenho de interfaces
móveis, baseados em equipamentos tipo; telemóvel ou assistente digital pessoal (PDA – Personal Digital Assistant)

 Aos alunos será ministrado um conjunto de conhecimentos, nas áreas do desenho, da tecnologia e da ergonomia/
usabilidade das interfaces em questão, que lhes permitirá desenvolver maquetas funcionais para este tipo de
conteúdos, a distribuir via wireless em formato multimédia e audiovisual.

 Tem como objectivos o domínio teórico e prático de design de interface para dispositivos móveis.
 O domínio das tecnologias e edição e comunicação para dispositivos Móveis.

 O desenvolvimento prático de produto multimédia para instalação e visualização em Telemóvel/PDA

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 This course aims to give students basic skills in the design of the domain of mobile interfaces, based on equipment
type; mobile phone or personal digital assistant (PDA - Personal Digital Assistant)

 Students will be given a set of knowledge in the areas of design, technology and ergonomics / usability of the
interfaces in question, which will allow them to develop functional models for this type of content to be distributed via
wireless multimedia and audiovisual format.

 Its objectives are the theoretical and practical field of interface design for mobile devices.
 Harnessing technology and editing and communication for Mobile devices.

 The practical development of multimedia products for installation and visualization Phone / PDA

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Espaços e Ambientes – tipologias/características
 Contextualização e uso de Interfaces móveis

 Critérios para a construção de Interfaces móveis
 Aspectos funcionais - usabilidade de Interfaces (O Modelo mental, Contexto, Analógico e/ou digital, Organização da

informação, Categorias, Estruturas e Hierarquias)
 Design de Interfaces Móveis - aspectos técnicos e estéticos ( Redes, entretenimento, texto e ícones, Cor e Layout)

 Aspectos psicológicos
 Critérios de análise da qualidade global

 Particularidades dos pequenos ecrãs
 Técnicas para aumentar a área de visualização

 Miniaturização
 Interactividade Física

 Elementos e técnicas de Interacção
 Elementos de controlo

 Memorização
 Edição de media para aplicação em dispositivos móveis

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Spaces and Environments - types / features
 Contextualization and use of mobile Interfaces

 Criteria for the construction of furniture Interfaces
 Functional aspects - Interface usability (Mental Model, Context, Analog and / or digital, information organization,

categories, structures and hierarchies)
 Interfaces Furniture Design - technical and aesthetic aspects (networks, entertainment, text and icons, color and

layout)
 psychological aspects

 Analysis of the overall quality criterion
 Particularities of small screens

 Techniques to increase the viewing area
 miniaturization



interactive Physics
 Interaction elements and techniques

 Control elements
 Memory

 Media Edition application on mobile devices

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Apresentação tutorial das tecnologias e aplicações de desenvolvimento de produtos e programas multimédia.
 Aulas teóricas de apoio às praticas e de contextualização teórica da linguagem multimédia.

 Realização de exercícios laboratoriais e projectos multimédia de longa duração
 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 Presentation tutorial of technology and product development and multimedia applications programs.
 Lectures to support practical and theoretical context of multimedia language.

 Of laboratory exercises and multimedia long-term projects

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Participação na realização de trabalhos práticos laboratoriais de curta duração em espaço de aula.
 Realização de um trabalho laboratorial de longa duração, mediante proposta do docente, e entregue obrigatoriamente

até à data estipulada.
 Aferição de conhecimentos teóricos sobre práticas laboratoriais e tecnologias de edição e multimédia através da

realização de uma prova escrita. 
 Participação 15 %

 Trabalhos laboratoriais 65 %
 Exercício 1–Design de interface –Protótipo Funcional – 40%

 Exercício 2 –Uframe –Video Mobile – 25%
 Prova escrita 20 

 1.ª Oportunidade, 2ª Oportunidade e Época especial
 As três épocas de exame possuem as mesmas características: 

 Realização de um trabalho laboratorial individual, mediante proposta a apresentar pelo docente. 
 Realização de uma prova escrita de aferição de conhecimentos teóricos sobre Produção e edição Multimédia de

interfaces para dispositivos Móveis.
 Classificação do Exame:

 80% | Trabalho laboratorial
 20% | Prova escrita

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Participation in carrying out practical laboratory short lesson in space.
 Realization of a laboratory work long term on the proposal of teaching, and must delivered by the date specified.

 Verification of theoretical knowledge and practical laboratory editing and multimedia technologies by conducting a
written test.

 Participation 15%
 Laboratory work 65%

 Exercise 1-Design of Functional -Protótipo interface - 40%
 Exercise 2 -Uframe -Video Mobile - 25%

 Written test 20
 1st Opportunity, 2nd Opportunity and Special Season

 The three exam periods have the same characteristics:
 Realization of an individual laboratory work on a proposal to be submitted by the teacher.

 Conducting a written test for measuring theoretical knowledge production and editing Multimedia interfaces for Mobile
devices.

 Review rating:
 80% | Laboratory work

 20% | Written

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Nesta unidade curricular pretende-se dar a conhecer os fundamentos teóricos do design de Interfaces
 Conhecer as tecnologias aplicadas a dispositivos móveis.

 Dominar a edição de Interfaces para dispositivos móveis
 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 This course is intended to raise awareness of the theoretical foundations of Interface design
 Knowing the technologies for mobile devices.

 Mastering the interfaces editing for mobile devices

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 



Ellison, Andy (2006) The Complete Guide to Digital Type: Creative Use of Typography in the Digital Arts. 
 Zwick, Carola (2005) Burkhard Schmitz, Studio 7.5 Designing for Small Screens. Ava Publishing.

 GÖTZ, Veruschka (1998) Color and Type of the screen, Craus, Rotovision. 
 Tidwell, J. (2005) Designing Interfaces, O'Reilly.

 Lynch, Patrick & Horton, Sarah, (1994) Visual Design for the User Interface.
 Jones, Matt & Marsden, Gary (2005) Mobile Interaction Design, John Wiley and Sons Ltd. 

 Studio7.5 (2005) Designing for SmallScreens, Berlim, AVA Book Production, Ltd.
 Reza B'Far, Roger Richards, Stephen Ditlinger. Designing Effective User Interfaces for Wireless Devices.

 Pollock, Heidi.The End-All Guide to Small-Scren Web Dev.
 Stowell,Carter. Designing Web Sites for PDAs.

 Tognazzini, Bruce, AskTog - First Principles of Interaction Design.
 Nielsen, Jakob, How to Conduct a Heuristic Evaluation.

 Jones, Matt & Marsden, Gary (2005) Mobile Interaction Design. John Wiley and Sons Ltd.

 

Mapa X - Design de Comunicação V / Communication Design V

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Design de Comunicação V / Communication Design V

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Ana Paula de Jesus Lopes Gaspar

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Vanda Avelar Correia (60 TP; 20 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Objetivos específicos organizados em dois núcleos:
 1- Gestão da Profissão e Portfólio:

 Enquadrar as competências de design de comunicação adquiridas nas necessidades do mercado de trabalho;
 Desenvolver meios que permitam responder às exigências específicas da integração na prática profissional.

 Desenvolver a promoção das competências profissionais junto de instituições e clientes.
 Reconhecer a importância do Portfólio no contexto da profissão.

 2- Sinalética e Orientação no Espaço:
 Compreender a percepção e orientação no espaço como um processo individual;

 Considerar as características do espaço como componente integrante do processo cognitivo de apreensão do mesmo
e, consequentemente, do projeto de wayfinding;

 Considerar a sinalética como elemento integrante da identidade de uma instituição;
 Desenvolver capacidades de criação de objetos que facilitem a orientação num espaço físico, utilizando os elementos

formais do design de comunicação.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Learning outcomes organized in two sections:
 1- Profession Management and Portfolio:

 Establish the acquired communication design skills in the needs of the labour market;
 Develop means to meet the specific integration requirements in professional practice.
 Develop the promotion of professional skills amongst institutions and customers.

 Recognize the portfolio importance in a professional context.
 2- Signage and Space Orientation:

 Understand perception and space orientation as an individual process;
 Consider the space characteristics as an integral component of the cognitive process of its apprehension and,

consequently, of the wayfinding project;
 Consider signage as an integral part of the identity of an institution;

 Develop object creation capabilities that facilitate orientation in the physical space, using the formal elements of
communication design.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1- Gestão da Profissão e Portfólio:
 Aspectos da gestão da profissão e da ética profissional;

 A importância do Portfólio no contexto da profissão;
 Objetivos de um portfólio;

 Formas de organização do portfolio e adequação a diferentes suportes.
 2- Sinalética e Orientação no Espaço:

 Noções de wayfinding e sinalética, enquadradas no design de comunicação;
 Processos de orientação no espaço;

 Componentes formais de sinalética e design de informação no espaço;
 Princípios de design inclusivo e acessibilidade aplicados à sinalética;

 Sinalética e identidade das organizações;
 Especificidades dos projeto de wayfinding e sinalética.



 
6.2.1.5. Syllabus:

 1- Profession Management and Portfolio:
 • Aspects of the profession management and professional ethics;

 • The portfolio importance in the professional context;
 • Purposes of a portfolio;

 • Forms of organizing a portfolio and adaptation to different media.
 2- Signage and Space Orientation:

 • Notions of wayfinding and signage covered in Communication Design;
 • Space orientation processes;

 • Formal components of signage and information design in space;
 • Inclusive design and accessibility principles applied to signage;

 • Signage and identity of an organization;
 • Specifics of wayfinding and signage projects.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Os conteúdos programáticos apontados permitirão cumprir os objectivos enunciados para esta unidade curricular,
contribuindo de forma significativa para a aquisição de conhecimentos essenciais à formação em design de
comunicação. Os conteúdos propostos permitirão aos alunos, por um lado adquirir conhecimentos e desenvolver
competências na área da sinalética e da intervenção para a orientação no espaço, e por outro entender as
especificidades da gestão da profissão e a importância da concepção de um bom portfólio. Estes dois núcleos de
conteúdos procuram completar a formação base em design de comunicação, e permitirão desenvolver projetos que
exploram duas áreas importantes no domínio da profissão.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The appointed syllabus will meet the stated objectives for this curricular unit, contributing significantly to the
acquisition of key skills in the future communication designers training. The proposed contents will enable students,
on the one hand to acquire knowledge and to develop skills in signage and space orientation, and on the other to
understand the specifics of the profession management and the importance of designing a good portfolio. These two
main subjects seek to complete the fundamental training in communication design, and will allow students to develop
projects that explore two important areas of the profession.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Esta unidade curricular está organizada em horas de contacto teórico-práticas, que incluirão a concretização de
trabalhos de cariz prático, desenvolvidos com base nos conceitos teóricos e técnicos abordados nas aulas, e horas de
orientação tutorial direcionadas para o acompanhamento dos trabalhos propostos para avaliação.

 No desenvolvimento de cada trabalho seguir-se-á esta metodologia, com o intuito de favorecer a aprendizagem e
consequente domínio dos processos próprios dos projetos de design de comunicação.

 A avaliação por frequência incide sobre dois trabalhos teórico-práticos (85%) e a participação durante as aulas (15%).
 A avaliação por exame consiste na conclusão ou melhoria dos trabalhos teórico-práticos desenvolvido nas aulas,

entregues na data marcada para o exame. Além das exceções especificamente regulamentadas, têm acesso aos
exames os alunos cuja média ponderada das componentes práticas da unidade curricular seja igual ou superior a 7,0
valores.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 This curricular unit includes a theoretical foundation and the accomplishment of practical assignments, developed
upon the theoretical and technical concepts covered in class, and tutorials hours aimed to monitor the work proposed
for evaluation. The development of each assignment will follow this methodology in order to facilitate the learning, and
consequent domain, of the processes of communication design projects.

 The regular evaluation focuses on two theoretical and practical assignments and participation in class.
 Evaluation by exam shall consist in completion or improvement of the theoretical and practical assignments developed

in class, delivered on the date set for the exam. In addition to the specifically regulated exceptions, the access to
exams is for students whose weighted average of the practical components of the course is equal to, or greater than,
7.0 values.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A unidade curricular tem como objetivos introduzir e explorar dois campos de intervenção do design de comunicação
- a sinalética e orientação no espaço, e a gestão da profissão, incluindo a concepção de um portfólio – e finalizar a
formação base nos vários campos de ação do design de comunicação. As metodologias de ensino anteriormente
apontadas, fortemente apoiadas no desenvolvimento de exercícios práticos que exigem a aplicação dos
conhecimentos teóricos adquiridos e o seguimento de métodos de trabalho próprios do design, permitirão firmar os
objetivos de aprendizagem enunciados - principalmente pelo desenvolvimento de projetos muito próximos aos
contextos da prática profissional, mas também pela exposição a conteúdos teóricos apropriados e pela análise de
casos relevantes contemporâneos.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The curricular unit aims to introduce and explore two intervention fields in communication design - signage and space
orientation, and profession management, including the design of a portfolio - and conclude the training based on the



various action fields of communication design. The teaching methodologies previously mentioned - strongly
supported in the development of practical exercises that require the application of the theoretical knowledge acquired
and the following of design working methods - will establish the stated learning objectives, mainly for the development
of projects very close to the professional practice context, but also by the exposure to appropriate theoretical
concepts and analysis of modern relevant cases.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 BARON, C. (2010) Designing a Digital Portfolio. Berkley: New Riders.
 BERGER, C. (2005) Wayfinding: Designing and implementing Graphic Navigational Systems. Western Road: Rotovison.

 CALORI, C. (2008) Signage and Wayfinding Design: A Complete Guide to Creating Environmental Graphic Design
Systems. New Jersey: Wiley.

 EISENMAN, S. (2008) Building Design Portfolios: Innovative Concepts for Presenting Your Work. Massachusetts:
Rockport Publishers.

 FAWCETT-TANG, R. (ed.) (2002) Mapping, An Illustrated Guide to Graphical Navigational Systems. Western Road:
Rotovision.

 HELLER, S. & FERNANDES, T. (2005) Becoming a Graphic Designer: A Guide to Careers in Design. New Jersey: Wiley.
 JACOBSON, R. (ed.) (1999) Information Design. Cambridge, Massachusets: The MIT Press.

 MARQUAND, E. (1994) How to Prepare Your Portfolio, A guide for students and professional. New York: Art Direction
Book Company.

 SIMS, M. (1991) Sign Design. London: Thames and Hudson.

 

Mapa X - Projecto II / Project II

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Projecto II / Project II

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Ana Paula de Jesus Lopes Gaspar

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Ana Paula de Jesus Lopes Gaspar (30 TP; 30 PL; 20 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 O designer é um interventor na sociedade contemporânea. Pretende-se neste campo o alargamento da perspectiva
conceptual com aplicação numa prática realista. 

 A partir dos processos teóricos adquiridos na unidade de Projecto I, pretende-se obter respostas e soluções para uma
problemática imposta pelo prática projetual no âmbito do Design. 

 A consolidação na prática, sistematiza as soluções apresentadas, tendo como foco o conhecimento adquirido no
processo teórico anterior. Pretende-se formar bases conceptuais e funcionais que permitam delinear a parte estrutural
de projectos de design de comunicação.

 Através de processos ordenados, pretende-se adquirir uma capacidade de obter respostas e encontrar soluções para
a concretização de projetos no âmbito do Design de Comunicação. A unidade pretende reforçar uma prática projectual
bem como a sua sistematização a partir de uma metodologia de investigação e de um método de interação entre
designer, criador e cliente, solução.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The designer is an intervenor in contemporary society. It is intended in this field the enlargement of the conceptual
perspective with a realistic application practice.

 From the theoretical processes acquired in Project I unit, is intended to seek answers and solutions to a problematic
imposed by the design practice in the Design.

 Consolidation in practice explores the solutions presented, focusing on the knowledge gained in the previous
theoretical process. It is intended to form conceptual and functional foundations so that delineate the structural part of
communication design projects.

 Through ordered processes, we intend to acquire an ability to get answers and find solutions to the implementation of
projects under the Communication Design. The unit intends to strengthen a project-practice and its systematization
from a research methodology and a method of interaction between designer, creator and client solution.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Aprofundamento de um processo de investigação e estruturação do projeto. 
 A importância da equipa de trabalho, enquanto somatório de valências e competências. 

 Prospecção, investigação e análise. 
 Enunciação do problema e finalidade. 

 Planificar a gestão de um projeto. 
 Concretização e fundamentação. 

 Definição da tipologia da linguagem, conceito e estratégia. 
 Fomentar a crítica.

 . Investigação e estruturação
 A importância da equipa de trabalho enquanto somatório de valências e de competências



Pesquisa 
 Definição de temáticas de trabalho

 . Prospecção, investigação e análise
 Identificação do objecto de estudo, enunciação do problema e finalidades

 . Conceito
 Estratégia: objectivos, acções e meios

 Promover a planificação do trabalho e a gestão do tempo
 . Concretização e fundamentação

 Definir a linguagem enquanto formalização do conceito e da estratégia
 Utilizar a fundamentação teórica como factor de suporte e justificação do processo

 . Despertar a capacidade crítica e auto-avaliativa

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Deepening a research and structuring the design process.
 The importance of team work, as the sum of skills and competencies.

 Prospecting, research and analysis.
 Enunciation of the problem and purpose.

 Planning the management of a project.
 Achievement and motivation.

 Definition of the type of language, concept and strategy.
 Foster critical.

 . Research and structuring
 The importance of team work while valences of sum and skills

 search
 Working definition of thematic

 . Prospecting, research and analysis
 Identification of the object of study, the problem enunciation and purposes

 . concept
 Strategy: Objectives, Actions and means

 Promote work planning and time management
 . Implementation and reasons

 Setting the language as formalization of the concept and strategy
 Using the theoretical foundation as a support factor and justification of the process

 . Wake critical capacity and self-evaluative

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A unidade pretende sistematizar o projecto de Design e a capacidade de investigação a partir das necessidades
sociais contemporâneas. Deste modo pretende consolidar a capacidade de utilização de métodos de investigação e
processos de gestão na prática de projectos neste âmbito profissional.

 Identificação e análise, discussão, concepção e planificação. A demonstração destes processos verifica-se pela
abordagem teórica e através de exemplos de casos de estudo, com a avaliação de metodologias e práticas de
projectos. 

 Os processos utilizados demonstram que os resultados obtidos atingem os objectivos propostos. 
 Os trabalhos em equipa demonstram um somatório de competências e contribuições individuais. Relação aluno-

autor/docente-cliente na gestão do projeto. Aplicação, articulação e tradução dos conhecimentos e práticas adquiridas
pelo aluno no seu conjunto. Criação de espaços de análise e debate, a incidir sobre as fases do projeto. Auto-
avaliação, crítica e projeção dos estudos.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The unit aims to systematize the project design and research capacity from contemporary social needs. Thus intends
to consolidate the ability to use research methods and management processes in practice projects in this professional
field.

 Identification and analysis, discussion, planning and design. The demonstration of these processes there is the
theoretical approach and through examples of case studies, with the assessment methodologies and project practices.

 The procedures demonstrate that the results reaches the proposed aims.
 Work as a team demonstrate a summation of individual skills and contributions. The student-author / lecturer client in

project management. Application, articulation and translation of knowledge and practices acquired by the student as a
whole. Opening Analysis spaces and debate, to focus on the phases of the project. Self-assessment, review and
projection of the studies.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Avaliação por frequência
 Apresentação oral e entrega do trabalho teórico e prático desenvolvido ao longo do semestre, mediante proposta a

apresentar pelo docente.
 componente peso

 Trabalho teórico/fundamentação 40%
 Trabalho prático/concretização 40%

 Trabalho teórico/prático 10% + 10%
  

Avaliação por Exame
 



Condições de acesso ao exame têm todos os alunos cuja média ponderada das diversas componentes seja igual ou
superior a 7 valores.

  
Época normal/1ª Oportunidade, Época de recurso/ 2ª Oportunidade e Época especial

 Apresentação oral e entrega do trabalho teórico e prático desenvolvido ao longo do semestre, mas com uma melhoria
mediante a proposta apresentada pelo docente.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Frequency for review
 Oral presentation and delivery of theoretical and practical work throughout the semester, on a proposal to be

presented by the teacher.
 component Weight

 Theoretical work / reasons 40%
 Practical work / achievement 40%

 Theoretical work / practical 10% + 10%
  

 Evaluation by Examination
 Examination access conditions have all students whose weighted average of the various components is less than 7

points.
  

Normal season / 1st Opportunity, resource Season / 2nd Opportunity and Special Season
 Oral presentation and delivery of theoretical and practical work during the semester, but with an improvement upon the

proposal made by the teacher.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Esta unidade curricular visa proporcionar a identificação, análise, discussão, planificação, concepção e avaliação de
projectos de comunicação, e estes são alguns dos processos metodológicos a aplicar através de métodos de
orientação teórica e prática.

 A metodologia em desenvolvimento é fomentar o trabalho de equipa como um somatório de competências e
contribuições individuais, deste modo permite a relação aluno/autor e professor/cliente na gestão do tempo e de
conteúdos.

 A aplicação, articulação e tradução dos conhecimentos e práticas no seu conjunto, permite a criação de espaços de
análise e debate, a incidir sobre as diversas fases do projecto, de modo a desenvolver uma consciência crítica por
parte do discente.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 This course aims to provide the identification, analysis, discussion, planning, design and evaluation of communication
projects, and these are some of the methodological procedures to apply through theoretical and practical guidance
methods.

 The methodology being developed is to promote teamwork as a summation of individual skills and contributions, this
mode enables the relationship student / author and teacher / client in time management and content.

 The application, articulation and translation of knowledge and practices as a whole, enables the creation of spaces for
analysis and debate, to focus on the stages of the project in order to develop a critical awareness on the part of the
student.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 ADG Brasil. (2003). O Valor do Design. SENAC, São Paulo.
 BONSIEPE, Gui. (1995). Teoria e Prática do Design Industrial. Centro Português de Design, Lisboa.

 BONNICI, Peter. (2000). Linguagem Visual. Design Fundamentals, Destart.
 CENTRO DE DISENO INDUSTRIAL. (1997). Manual de Gestão de Design. CPD, Porto.

 CHAVES, Norberto. (s.d.). La Imagem Corporativa. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, GG Diseno.
 COSTA, Joan. (1994). Imagem Global. Enciclopédia del Diseno, Barcelona.

 DROSTE, Magdalena. (1992). Bauhaus, Tashen, Berlim.
 HOLLIS, Richard. (2001). Design Gráfico. Martins Fontes, São Paulo.

 

Mapa X - Produção Multimédia II / Multimedia Production II

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Produção Multimédia II / Multimedia Production II

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Pedro Alexandre Santos Matos

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Maria Lisete Mousinho Morais Carmona Mendes (30 TP; 30 PL; 20 OT)



 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 • Dominar os princípios teóricos que regulam o Design e a implementação de documentos multimédia.
  

• Compreender a interação entre os diferentes formatos de arquivo e respetivos softwares de edição e publicação.
  

• Dominar as aplicações digitais multimédia.
  

• Conhecer as técnicas e tecnologias associadas à construção de produtos multimédia.
  

• Desenvolver a capacidade de recolher, organizar e analisar informação, com vista a enfrentar os desafios das
inovações multimédia;

  
• Utilizar os novos meios digitais disponíveis, com o recurso às mais modernas tecnologias para projetar soluções
visuais em ambientes interativos;

  
• Desenvolver a capacidade para compreender e aplicar os conhecimentos adquiridos na resolução de situações
novas, com predomínio na inovação e no Design multimédia.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 • Mastering the theoretical principles governing the design and implementation of multimedia documents.
  

• Understanding the interaction between the different file formats and respective editing and publishing software.
  

• Mastering the digital multimedia applications.
  

• Knowing techniques and technologies associated with the construction of multimedia products.
  

• Develop the ability to collect, organize and analyze information, with a outlook to addressing the challenges of
multimedia innovations;

  
• Use the new digital media available, with the use of more modern technologies to design visual solutions in
interactive environments;

  
• Develop the ability to understand and apply the knowledge gained in the resolution of new situations, with a
predominance in innovation and in multimedia design.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 • Sistemas Hipermédia Interativos;
 • As características do hipermédia;
 • Conceitos de design e interação;

 • Design de Interação física / tecnologias / sensores;
 • Aspectos teóricos e problemas de aplicação (integração multiplataformas);

 • Filmes digitais interativos (captura, edição e publicação);
 • Edição de espaços multimédia e filmes Interativos (off-line);

 • Aspectos funcionais (suportes digitais - cd/dvd, multi-sessão, Televisão/ dvd Vídeo TV, dvd de sistema).
 • Integrar som, imagem fixa e animada nos ecrãs produzidos utilizando programas informáticos específicos.

 • Ferramentas de autor para programar aplicações multimédia.
 • Linguagens de programação para aplicações multimédia.

 • Integrar os produtos multimédia previamente concebidos.

 
6.2.1.5. Syllabus:

 • Interactive Hypermedia Systems;
 • The characteristics of hypermedia;

 • Design and interaction concepts;
 • Physical interaction design/technology/sensors;

 • Theoretical aspects and problems of application (multi-platform integration);
 • Interactive digital Movies (capture, editing and publishing);

 • Editing of multimédia spaces and interactive movies (off-line);
 • Functional aspects (digital media-cd/dvd, multi-session, television/dvd vídeo TV, dvd system).

 • Integrate sound, image and animated on the screens produced using specific computer programs.
 • Copyright tools to program multimedia applications.

 • Programming languages for multimedia applications.
 • Integrate multimédia products previously designed.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 • Dominar as aplicações digitais: explorar o conceito de interatividade, hipertexto/hipermédia - texto, áudio, vídeo.
  

• Conhecer as técnicas associadas à construção de produtos multimédia: em aplicação on-line e off-line. Dotar os
alunos de conhecimentos na área da edição de media, para aplicação em suportes multimédia e edição de espaços



multimédia em aplicações digitais.
  

• Qualificar ao nível do saber, de modo os alunos adquirirem conhecimentos que permitam atuar no meio digital de
forma criativa e sustentada;

  
• Proceder à conceção técnica e ao planeamento de projetos de sistemas e produtos multimédia, com vista à criação
de soluções de informação e comunicação.

  
• Aplicar às ferramentas e tecnologias de criação a componentes multimédia.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 • Master the digital applications: explore the concept of interactivity, hypertext/hypermedia - text, audio, video.
  

• Know the techniques associated to the construction of multimedia products: in both application online and offline.
Provide students with knowledge on media editing area for application, on media and publishing of multimedia spaces
in digital applications.

  
• Qualify the level of knowledge, so students acquire knowledge enabling act in the digital creatively and sustained;

  
• Carry out the technical Conception and project planning systems and multimédia products, with a view to
establishing information and communication solutions.

  
• Apply to the tools and technologies to create the multimédia components.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 • Aulas teóricas de apoio às práticas e de contextualização teórica da linguagem multimédia.
  

• Realização de trabalhos laboratorial de média duração, mediante proposta do docente, e entregue obrigatoriamente
até à data estipulada.

  
• Aferição de conhecimentos teóricos sobre práticas laboratoriais e tecnologias de Produção Multimédia através da
realização de uma prova escrita. 

  
Condições de Acesso a Exame: 

 • Além das exceções especificamente regulamentadas, têm acesso aos exames os alunos cuja média ponderada das
diversas componentes práticas e laboratoriais realizadas ao longo do módulo seja igual ou superior a 7,0 valores.

  
Época Normal/1.ª Oportunidade, Época de Recurso/2ª Oportunidade e Época especial: 

 • Realização de trabalho laboratorial individual, mediante proposta a apresentar pelo docente_80%
 • Realização de uma prova escrita de aferição de conhecimentos teóricos sobre Produção e Edição Multimédia_20%

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 • Lectures of support for the practical and theoretical context of multimedia language.
  

• Realization of two laboratory works with medium duration, by proposal of teacher, and delivered in a specified date.
  

• Verification of theoretical knowledge about laboratory practices and Multimedia Production technologies by
conducting a written test.

  
Conditions of access to Exam:

 • In addition to the specifically regulated exceptions, have access to exams students whose weighted average of the
various practices and lab components held throughout the module is equal to or greater than 7.0 values.

  
Normal Season / 1st opportunity, Resort season / 2nd opportunity and Special season:

 • Implementation of an individual laboratory work on a proposal to be submitted by the teacher_80%
 • Conducting a written test for measuring theoretical knowledge production and editing Multimedia_20%

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

  
• Com as aulas teóricas de apoio às práticas e de contextualização teórica, pretende-se que os alunos assimilem os
princípios teóricos que regulam o Design e a implementação de documentos multimédia.

  
• Com a apresentação tutorial das tecnologias e aplicações de desenvolvimento de produtos e programas multimédia,
não só se fornece conhecimentos para que os alunos de uma forma autónoma possam dominar as aplicações digitais
multimédia, como compreendam a interação entre os diferentes formatos de arquivo e respetivos softwares de edição
e publicação.

  
• Na realização de trabalhos laboratorial de média duração, os alunos podem explorar as técnicas e as tecnologias
associadas à construção de produtos multimédia.



 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 • With lectures in support of practices and theoretical context, students are intended to assimilate the theoretical
principles governing the design and implementation of multimedia documents.

  
• With the tutorial presentation of technology and product development and multimedia applications programs, not
only provides knowledge to students in an autonomous way to master the digital media applications such as
understand the interaction between the different file formats and respective software of editing and publishing.

  
• In conducting laboratory studies of medium duration, students can explore the techniques and technologies
associated with the construction of multimedia products.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Burns, Michael & Cairns,George. (2004) Designing DVD Menus: How to Create Professionallooking. DVDs:Ilex 
  

Correia, Carlos. (s.d). Multimédia On/Of Line: Uma estratégia de comunicação para o século XXI, s.l: Editorial Notícias
  

Gotz, Veruschka. (1998). Color and Type of the screen. Craus: Rotovision
  

Jenifer Tidwell. (2005) Designing Interfaces,s.l: O'Reilly
  

Lynch, Patrick , Horton, Sarah. (2008). Web Style Guide , (3 rd edition). S.l: Yale University Press
  

Mullet, Kevin and Darrell Sano. (2001) Designing Visual Interfaces: Communication Oriented Techniques. S.L: SunSoft
Press

  
Nielson Jakob. (2000) Designing Web Usability: The Practice of Simplicity. Indianopolis, USA:New Riders Publishing 

  
Noble, Joshua. (2009) Programming Interactivity. s.l: O’Reilly

 

Mapa X - Produção Gráfica II / Graphic Production II

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Produção Gráfica II / Graphic Production II

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Pedro Alexandre Santos Matos (30 TP; 30 PL; 20 OT)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Pedro Alexandre Santos Matos (30 TP; 30 PL; 20 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 • Dominar meios e técnicas de produção que permitam o aumento de produtividade e da qualidade dos materiais
impressos.

 • Aprofundar conhecimentos dos processos, instrumentos, técnicas e suportes de produção de impressos.
 • Desenvolver capacidades de adaptação à evolução dos meios de produção.

 • Desenvolver uma postura intelectual e técnica que aproxime os alunos da realidade profissional.
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 • Distinguir e caracterizar diferentes tipos de acabamentos
 • Conhecer as técnicas e as ferramentas de imposição de trabalhos para impressão, adaptando-os a diferentes

suportes e condições de produção
 • Conhecer e saber analisar os diferentes tipos de provas

 • Conhecer técnicas, ferramentas e processos de preparação de trabalhos com gestão de cor
 • Conhecer principais técnicas e ferramentas de controlo de qualidade na pré-impressão e na impressão

 • Conhecer as diferentes fases dos processos de produção e suas implicações ao nível dos processos e custos

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 • Deepen knowledge and skills about processes, tools, techniques and substrates of print production.
 • Mastering processes, instruments and preparation of documents for digital printing techniques.

 • Master production means and techniques that allow to increase productivity and printed materials quality.
 • Develop aptitudes of adaptation to the fast evolution of the means of production and technical posture closer to

professional practice.
 SPECIFIC GOALS

 • To distinguish and characterize different types of finishes processes
 • Know imposition techniques and tools of printing jobs, adapting them to different media and production conditions

 • Know and be able to analyze different types of production proofs
 • Know techniques, tools and processes for preparing works with color management 

 • Know the main techniques and quality control tools in prepress and in printing
 • Know the different stages of the production processes and their implications in terms of processes and costs



 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 • Objectos gráficos e acabamentos
 • Dobras e imposição

 • Provas e revisões
 • Gestão de cor

 • Controlo de qualidade
 • Papel

 • Orçamentação

 
6.2.1.5. Syllabus:

 • Graphic objects and finishes
 • Folds and imposition

 • Printing proofs and checking
 • Colour Management

 • Quality control
 • Paper

 • Budgets

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Esta UC visa desenvolver e aprofundar as ferramentas, técnicas e processos de trabalho usados na atualidade na pré-
impressão. Assim esta UC aborda aspetos avançados relacionados com esta matéria, assim como questões de
impressão e pós-impressão que visam qualidade de superiores dos artefactos gráficos, em especial os acabamentos.
Aspetos como a imposição e a gestão de cor são aprofundados na teoria e particularmente na prática dada a
centralidade destes assuntos na produção e qualidade de qualquer impresso. Conteúdos como tipos de papel, provas
e controlo de qualidade são igualmente aprofundados nesse sentido. O conhecimento das principais variáveis
relacionadas com a orçamentação de trabalhos para impressão ajudam o designer a especificar melhor os seus
trabalhos, a ter capacidade de solicitar, analisar e discutir com propriedade os orçamentos dos seus trabalhos com
clientes e com gráficas. Poderá ainda transpor esta experiência para a orçamentação dos seus trabalhos de projeto.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 This CU aims to develop and deepen the tools, techniques and working processes used today in prepress. The CU’s
content address advanced issues related to this subject, as well as press and post-press issues aimed at getting a
higher quality of printed artifacts, specially the finishing processes. Issues such as imposition and color management
are deepening examined in theory and especially in practice due to their central role in production and quality of any
printed material. Issues like paper types, types of proofs and quality control are also detailed with this aim. Knowledge
of the main variables related to budgeting jobs for print help the designer to better specify their work, to be able to
request, check and discuss budgets of their works with clients and printers. Similarly students can transpose this
experience for the budgeting of their own design works.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Apresentação tutorial das ferramentas de pré-impressão complementada com aulas teóricas directamente
relacionadas com a prática. Realização de trabalhos de laboratório. Análise e identificação de processos de
acabamento em impressos. Realização de visita de estudo. Realização de provas práticas e escritas.

 AVALIAÇÃO DE FREQUÊNCIA
 Participação na realização de trabalhos práticos e laboratoriais de curta duração em aula: 15%.

 Realização de trabalhos práticos e laboratoriais de maior duração: 55%.
 Aferição de competências práticas com uma prova prática: 10%.

 Aferição de conhecimentos teóricos sobre práticas e tecnologias da Produção Gráfica com duas provas escritas: 20%.
 AVALIAÇÃO POR EXAME

 Conclusão ou melhoria dos trabalhos práticos laboratoriais desenvolvidos nas aulas, a entregar na data marcada para
o exame: 80%.

 Realização de uma prova escrita de aferição de conhecimentos teóricos sobre práticas laboratoriais e tecnologias da
Edição Eletrónica: 20%.

 Duração total do exame: 3 hs.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Tutorial presentation of prepress tools complemented with lectures directly related to the practice. Practical and
laboratory work. Analysis and identification of finishing processes. Technical study visit. Practical and written tests.

 EVALUATION BY ATTENDANCE
 Participation in practical and laboratory short works in classroom: 15%.

 Longer practical and laboratory works proposed by the professor: 55%.
 Verification of practical skills with one practical test: 10%.

 Verification of theoretical knowledge about laboratory practices and technologies with two written tests: 20%.
 EVALUATION BY EXAMINATION 

 Conclusion or improvement of laboratory and practical works performed during the semester, to be delivered on the
examination day: 80%.

 Written test: 20%.
 Total procedure duration: 3 hours.



 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 À semelhança das UC de Edição Eletrónica I, II, III e Produção Gráfica I, as metodologias de ensino desta UC centram-
se fundamentalmente na aquisição de competências práticas para manipulação e produção com qualidade dos
variados tipos de artefactos de comunicação. 

 As matérias que dizem respeito aos processos de impressão, pré-impressão e pós-impressão não existentes na escola
são abordados de forma teórica e complementados com uma visitas de estudo. O relatório da visita solicitado aos
alunos sublinha a importância destas matérias e ajuda a incorporar melhor os assuntos na UC. 

 Do ponto de vista prático são abordadas as matérias relacionadas com as fases da pré-impressão realizadas
digitalmente, em especial a imposição e a gestão de cor. Os alunos desenvolvem exercícios onde essas ferramentas e
técnicas são experimentadas na resolução de exercícios semelhantes e comuns aos encontrados na prática
profissional. Essas aulas práticas são complementadas com enquadramentos e explicações teóricas acerca das
aplicações, vantagens, desvantagens e limitações das ferramentas e técnicas em causa. Posteriormente, são
desenvolvidos exercícios de maior duração onde o aluno deve aplicar muitos dos conhecimentos e competências
adquiridos anteriormente. As provas teóricas escritas ajudam a adquirir e sedimentar os conceitos base relacionados
com a matéria, fundamentais para a resolução eficaz e com qualidade superior dos problemas e trabalhos a executar
no desempenho da profissão.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Like Desktop Publishing I, II and III CU, the teaching methods of this CU are mainly focused on the acquisition of
practical skills for handling and production with quality of the different types of communication artefacts.

 The subject related to non-existing printing, prepress and post-press processes at school are discussed theoretically
and complemented with a technical study visit. The visit’s report requested to students underline the importance of
these subjects and help to better incorporate the issues at the CU.

 From a practical point of view subjects related to the phases of digital prepress are discussed, in particular the
imposition and color management topics. Students do exercises where these tools and techniques are tried, solving
similar and common problems to those found in professional practice. These classes are complemented with
frameworks and theoretical explanations about the applications, advantages, disadvantages and limitations of the
involved tools and techniques. After that, longer exercises are done where students must apply many of the knowledge
and skills acquired previously. 

 Written theoretical tests help to acquire and consolidate the basic concepts related to the subject, fundamental to the
effective resolution and with superior quality of the problems and works to be done during professional practice.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 ADOBE [2013], Adobe Creative Suite Printing Guide, [San Jose]: Adobe.
 ADOBE SYSTEMS (2007), Color workflows for Adobe Creative Suite 3. A self help guide, San Jose: Adobe. 

 AMBROSE, G. e HARRIS, P. (2007), Impresión y acabados, Barcelona: Parramón.
 APPLE (2003), Colorsync in Mac OS X. Technology overview, s/l.:Apple.

 BESTMANN, G. et al (2003), Expert guide. Color management, s/l.: Heidelberg.
 FIELD G. G. (2004), Color and its reproduction. Fundamentals for the digital imaging and its printing industry,

Pittsburgh: GATF Press. 
 HINDERLITER, H. (1998), Understanding digital imposition, Pittsburgh: GATF Press, 

 JOHANSSON, K., LUNDBERG, P., RYBERG, R. (2004), Manual de producción gráfica. Recetas. Barcelona: Gustavo Gili.
 SAPPI (2004), La fabricación de papel. De la madera al papel estucado, s/l.: SAPPI.

 Manuais das aplicações usadas nas aulas.
 Revistas da especialidade: T&G, InterGráficas, Do Papel, Publish, Print.

 

Mapa X - Design de Ambientes Gráficos / Environmental Graphic Design

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Design de Ambientes Gráficos / Environmental Graphic Design

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Ana Paula de Jesus Lopes Gaspar

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Josélia Jesus Silva Pedro (30 TP; 10 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 O objetivo fundamental desta unidade curricular é promover a interdisciplinaridade entre a bidimensionalidade a as
outras dimensões, no espaço e tempo. A UC visa focar uma relação entre o design de comunicação e o espaço
multidimensional. 

 Os espaços, os ambientes, têm uma face material composta por elementos universais que fazem parte do nosso
quotidiano e uma face repleta de sinais, de elementos simbólicos, que representam e transmitem mensagens e que
influenciam e condicionam a interação dos utilizadores com os espaços.

 Definir, criar, construir um ambiente é um processo multidisciplinar que reúne diferentes áreas do design com um grau
de intervenção maior ou menor, em função de cada caso e integra outras disciplinas, como a arquitetura, a



antropologia, a sociologia e a psicologia.
 Formas, cores, materiais, texturas, dimensões, definem, determinam e constroem um ambiente que reflete uma

identidade própria e criam uma interação efetiva entre o utilizador e o que o rodeia.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The main objective of this discipline is to promote interdisciplinarity between the two-dimensionality and the other
dimensions, in space and time. The UC aims to focus the relationship between the communication design and the
multidimensional space.

 The spaces, environments, have a physical face composed of universal elements that are part of our daily lives and a
full face of signs, symbolic elements that represent and transmit messages that influence and affect the interaction of
users with spaces.

 Define, create, build an environment is a multidisciplinary process that brings together different areas of design with a
degree of greater or lesser intervention, depending on each case and includes other disciplines, such as architecture,
anthropology, sociology and psychology.

 Shapes, colors, materials, textures, dimensions, define, determine and build an environment that reflects their own
identity and create an effective interaction between the user and his environment.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Abordagem introdutória à utilização do espaço como um suporte tridimensional para ambientes gráficos:
 ⋅ Espaço: carácter do lugar, perceção do espaço, antropometria, orientação.

 ⋅ Ambientes Gráficos: narrativas, linguagem, organização e expressão, materiais e processos de produção.
  

Contacto com a prática projetual:
 ⋅ Ambientes gráficos em suporte tridimensional

 ⋅ Metodologias para Projetos de Ambientes
 ∙ Execução do projeto

 ∙ Ferramentas de ecodesign.

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Introductory approach to the use of space as a three-dimensional support for graphical environments:
 . Space: Character of the place, perception of space, anthropometry, and orientation.

 . Graphics Environments: Narratives, language, organization and expression, materials and production processes.
  

Contact with design practice:
 . Graphical environments in three-dimensional support

 . Methodologies for environment projects
 . Implementation of project

 . Ecodesign tools

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Os conteúdos programáticos incluídos no capítulo introdutório ao espaço e à tridimensionalidade pretendem fazer
uma abordagem teórica às temáticas a desenvolver na unidade curricular, apresentando a importância dos aspetos
cognitivos na perceção do espaço, bem como na sua elaboração e interpretação. Pretende igualmente apontar
articulações possíveis entre a tridimensionalidade com outras linguagens que possam vir a
integrar/caracterizar/definir o espaço.

 Os conteúdos do segundo capítulo, pretendem fornecer aos alunos o conhecimento das ferramentas necessárias para
a concretização de um projeto de espaços e realizar a ponte entre o design de comunicação e o design de ambientes,
de uma forma sinérgica, atribuindo os conhecimentos necessários para a introdução de outros elementos na
conceção de espaços. Os alunos deverão ficar aptos a intervir graficamente em espaços públicos,
efémeros/exposição, entre outros.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The contents included in the introductory chapter to the space and three-dimensionality has intend to make a
theoretical approach to the themes developed in the discipline, showing the importance of the cognitive aspects in the
perception of space as well as in their preparation and interpretation. It also seeks to identify possible links between
the three-dimensionality with other languages that may integrate / define the space.

 The aim of the second chapter is provide students with the knowledge of the necessary tools for the realization of a
space project and make the bridge between the communication design and design environments, synergistically.
Students should be able to intervene graphically in public spaces, ephemeral/exhibition, among others.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As aulas alternam entre a exposição teórica, explicativa e demonstrativa das matérias abordadas e a aplicação prática
dos conhecimentos, por parte dos alunos, através de métodos ativos onde lhes é proporcionada a aprendizagem em
grupo e lhes é facilitado o contacto com a prática de projeto e execução.

 A avaliação por frequência é obtida através da realização de trabalhos teórico-práticos, para aferição dos
conhecimentos adquiridos ao longo da unidade curricular. 

 À avaliação por exame têm acesso os alunos cuja média ponderada das diversas componentes práticas seja igual ou
superior a 7,0 valores.

 Os exames de 1ª, 2ª Oportunidade e época especial são constituídos pela finalização ou melhoria do(s) trabalho(s)



teórico-prático(s), entregue(s) e avaliado (s) durante a avaliação intercalar, ou de frequência. Será necessário o
aprofundamento, melhoria e apresentação oral das temáticas onde o aluno mostrou maiores fragilidades.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The classes change between the theoretical exposition, explanation and demonstration of the subjects covered and
the practical application of knowledge, by the students, through active methods where they are encouraged to the
group learning and they are facilitated contact with the practice of design and execution.

 The evaluation frequency is obtained by performing theoretical and practical work, to measure the knowledge acquired
throughout the discipline.

 Assessment by examination: have access the students whose weighted average of several practical components is
equal to or greater than 7.0 values.

 Exams of 1st, 2nd Opportunity and special time: is the completion or improvement of theoretical and practical work
during the interim evaluation, or frequency. Deepening, improvement and oral presentation of the subject where
students showed major weaknesses is required.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Nas aulas de exposição teórica pretende-se transferir para os alunos, os conhecimentos necessários ao domínio das
matérias lecionadas, e ainda dota-los das informações e das ferramentas disponíveis para as obter, que lhes permitam
um entendimento e um aprofundamento das matérias dadas, para que possam desenvolver outras oportunidades para
si mesmos.

 A exposição teórica incide essencialmente na primeira parte do semestre e, pontualmente, no início de cada projeto ou
fase intermédia de um projeto, para esclarecimento acerca de metodologias e ferramentas a utilizar.

 No início do semestre é proposto aos alunos, a realização de um trabalho individual (T/P), de investigação, observação
e reflexão, acerca da perceção do espaço, como forma de introduzir a tridimensionalidade no campo do design gráfico
e de comunicação.

 Os exercícios seguintes são de carácter projetual e através deles os alunos aplicam os conhecimentos adquiridos e
exploram novas abordagens e conhecimentos. Fomenta-se o trabalho em grupo e a partilha da informação e das
ideias. Nos projetos a realizar, os alunos (grupo) deverão aproximar-se o mais possível de metodologias que valorizem
a observação, a colaboração com os utentes/utilizadores (co-design), que deem espaço à criatividade e a soluções
inovadoras num problema/espaço concreto. Nesta UC valoriza-se a aplicação dos projetos dos alunos em contexto
real, sempre que possível. Nesta ótica, já foram realizados projetos de design expositivo de onde resultaram exibições
no Museu da Tapeçaria Guy-Fino (Portalegre), Espaço da Antiga Fábrica Robinson (Portalegre), ambientes gráficos na
Residência de Estudantes do IPP, entre outros.

 Os projetos são acompanhados pelo docente em períodos da aula e extra-aula especificados para esse fim,
pontualmente, são marcados momentos de avaliação na aula, compostos principalmente pela comunicação de
resultados/etapas do trabalho, de maneira a manter uma participação ativa dentro da sala de aula e exercitar os alunos
na transferência do conhecimento adquirido, prática fundamental para aquisição de conhecimentos.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The theoretical exposition classes are intended to transfer to the students the knowledge required to understand the
material taught, and still endows them with the information and tools to understanding and a deepening of the given
materials, to develop other opportunities for themselves.

 The theoretical exposition focuses mainly in the first part of the semester, and occasionally, at the beginning or in the
middle of each project stage, for clarification of methodologies and tools to be used.

 At the beginning of the semester is requested to the students for develop an individual research work (T / P) of
observation and reflection on the perception of space as a way to introduce the three-dimensionality in the graphic and
communication design field.

 The following exercises are of project design and through them the students apply the acquired knowledge and exploit
new approaches and knowledge. We also promote teamwork and the sharing of information and ideas. For projects to
be carried out, students should approach to the methodologies that enhance observation, collaboration with clients /
users (co-design) that give space to creativity and innovative solutions in a problem / space concrete. In this discipline
we value the application of student projects in real context, whenever possible, through this kind of thinking we made
same exhibition design projects from which resulted exhibitions at the Museum of Guy-Fino Tapestry (Portalegre),
Area Old Factory Robinson (Portalegre), graphical environments in the IPP Student Residence, among others.

 The projects are accompanied by the teacher in periods of class and extra class specified for this purpose, from time
to time are marked time points in class, composed mainly by the communication of results / stages of the work, in
order to maintain an active participation in the room class and exercise students in the transfer of knowledge acquired,
fundamental practice for knowledge acquisition.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 1. CALVER, Giles (2001) - Retail graphics. East Sussex: ed. RotoVision,
  

2. DEAN, Corinna (2001) - Interiores Gráficos, espacios diseñados por artistas gráficos. Barcelona: ed. Gustavo Gili.
  

3. HUNT, Wayne (2003) - Environmental Graphics: Projects & Process. New York: Harper Collins. 
  

4. McKenna-Cress, P.; Kamien, J. (2013) - Creating Exhibitions: Collaboration in the Planning, Development, and Design
of Innovative Experiences. N. Jersey:

 ed. John Wiley & Sons. 
  



5. Smarta, Hjärta. (2011) - Hall of Femmes: Paula Scher (Hall of Femmes, Volume 4). United Kingdom: Oyster Press; 1ST
edition.

 

Mapa X - Seminário / Seminar

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Seminário / Seminar

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Pedro Alexandre Santos Matos (15 S; 10 OT)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Nuno Miguel Chuva Vasco (15 S; 10 OT)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Esta Unidade Curricular (UC) tem uma intenção prospetiva de dar a conhecer novos pontos de vista no âmbito do
Design de Comunicação.

 A UC procura complementar a formação académica, apresentando exemplos de boas práticas e de uma visão
interdisciplinar no desempenho da profissão.

 A UC visa proporcionar aos alunos uma relação entre uma aprendizagem e o exercício da profissão através do
contacto direto com profissionais da área de estudos ou complementares e com situações reais de trabalho.

 A UC procura ainda a exploração de conteúdos de uma forma interdisciplinar, possibilitando a realização de
workshops que, de uma forma sistémica, realizem e complementem os conteúdos programáticos das várias unidades
curriculares que compõem o ciclo de estudos.

 A UC tem um carácter flexível de permitir a exploração e a reflexão de pontos de vista transversais às matérias
lecionadas, bem como a pertinência e o aprofundamento de algumas matérias relacionadas com os vários campos do
design.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 This curricular unit (CU) has a prospective aim of presenting new points of view about Communication Design.
 The CU aims at complementing the academic training, presenting examples of good practices and an interdisciplinary

vision on the performance of the communication design profession.
 The CU aims at provide students with a relationship between the learning and the practice of the profession through a

direct contact with design professionals or related and with real working situations.
 The CU aims at a study of contents in an interdisciplinary way, with workshops, which in a systemic way accomplish

and complement the syllabus of several CU within the degree.
 The CU has a flexible character of allowing the study and a reflection of transverse points of view to the taught

subjects, as well as underline the relevance and deepening of issues related to the various design fields.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Práticas Profissionais em Design
 Ética e Deontologia da Profissão
 Direitos de Autor e Proteção Industrial

 Metodologia Projetual 
 Gestão do Design

 Design em Portugal: História e Contemporaneidade 
 Design, Indústria e Tecnologias de Produção

 Design, Arte e Artesanato
 Design, Marketing e Publicidade

 Divulgação do Design

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Professional Design Practices 
 Ethic and Deontology in the Profession

 Copyright and Industrial Protection
 Projetual methodology

 Design Management
 Design in Portugal: History and Present

 Design, Industry and Production Technologies
 Design, Arts and Crafts

 Design, Marketing and Advertising
 Dissemination of Design

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 No sentido de complementar as restantes UC, são abordados assuntos relacionados com a prática atual da profissão,
salientando a importância das formas de produção em ordem a uma prática consciente do design. O fomentar do



caráter interdisciplinar do design, bem como da prática da profissão, são sublinhados pela experiência de trabalho
proporcionada. Assim, são convocadas matérias como a metodologia do projeto e a gestão do design, na sua
aplicação efetiva, assim como questões deontológicas e autorais. 

 Confrontar práticas de design atuais e históricas contribui também para uma reflexão da disciplina, da sua prática e
evolução, de alterações metodológicas e do seu relacionamento com outros profissionais e com a sociedade.

 O tópico da divulgação do design surge como um suporte à reflexão quer da prática profissional, quer da
interdisciplinaridade que se materializa a diversos níveis, desde a conceptualização até à produção, passando pela
organização, planeamento ou o trabalho de grupo.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 Complementing other degree’s CU, issues related to the contemporary practice of the profession are addressed,
stressing the importance of the production forms in order to a conscious design. The fostering of the interdisciplinary
nature of design and the practice of the profession, are highlighted by the working experience provided. In this way,
project methodology and design management, in their effective implementation, are introduced, along with deontology
and author issues.

 Confronting today´s design practices with old ones also contribute to a reflection of the subject, its practice and
evolution, the methodological changes and the design links with other professionals and the society.

 The topic of design promotion comes as a support to a reflection both on the professional practice, and on the
interdisciplinary nature that materializes at different levels, from the conceptualization stage to the implementation,
through the organization, planning and teamwork.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Conferências e workshops com profissionais da área do Design.
 Sessões de enquadramento teórico e debate.

 Apresentação de exemplos práticos, sua análise e crítica.
 Organização de eventos de divulgação de Design. 

 Experiência de trabalho/mini-estágio.
 AVALIAÇÃO DE FREQUÊNCIA

 Organização em grupo das comemorações do Dia Mundial do Design de Comunicação. 
 Realização de uma breve experiência de trabalho de Design de Comunicação.

 Realização de Relatórios individuais e de grupo de todas as atividades desenvolvidas.
 Organização de evento: 25%

 Experiência de trabalho: 15%
 Relatórios: 40%

 Participação: 20%
 AVALIAÇÃO POR EXAME

 Além das exceções especificamente regulamentadas, têm acesso aos exames os alunos que frequentaram e/ou
participaram em todas as atividades desenvolvidas.

 Todas as épocas de exame possuem as mesmas características: conclusão ou melhoria dos trabalhos desenvolvidos
durante o semestre, a entregar na data marcada para o exame.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Conferences and workshops with Design professionals
 Theoretical framework and debate sessions

 Presentation of practical examples, analysis and criticism
 Organization of Design events.

 Working experience/mini-traineeship.
 EVALUATION BY ATTENDANCE

 Organization in groups of the World Communication Design Day celebration.
 Brief Communication Design working experience.

 Redaction of individual and group reports of all performed activities.
 Event organization – 25%

 Working experience – 15%
 Reports – 40%

 Participation – 20%
 EVALUATION BY EXAMINATION 

 In addition to the regulated exceptions, students have access to exams if they have attended and/or participated in all
performed activities.

 All examination periods have the same characteristics:
 Conclusion or improvement of the works performed during the semester, to be delivered on the examination day.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 As sessões análise e de debate em aula, bem como as sessões com profissionais convidados são ferramentas
fundamentais para a sensibilização dos estudantes para os objetivos pretendidos, ao proporcionarem múltiplos
pontos de vista, muitas vezes diferentes e mesmo contraditórios. O confronto de diferentes ideias e práticas contribui
para uma reflexão crítica e uma auto-reflexão do projetar; sublinha o caráter interdisciplinar do design; e ajuda à
preparação das experiências profissionais futuras, bem como da sensibilização do Outro para o valor do design. 

 A experiência de organização de um evento de design, com palestras, exposições e workshops ligados ao design,
acentua a reflexão acerca da área e de pontos de vista diversificados sobre a mesma. Simultaneamente, fomenta o
trabalho em grupo, bem como um outro exemplo da aplicação de uma metodologia e de uma gestão do design.

 



A experiência de trabalho, mesmo curta, convoca todos os conhecimentos, competências e aptidões desenvolvidas ao
longo do curso, colocando-as à prova, incentivando a novas abordagens, quer profissionais como pessoais, e
ajudando à confrontação e reflexão acerca do caráter interdisciplinar da disciplina.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The analysis and debate sessions in the classroom, as well as the meetings with invited professionals are fundamental
tools to sensitize students to the intended objectives, by providing multiple points of views, many times different and
even contradictory. The confrontation of different ideas and practices contributes to a critical reflection and self-
reflection of the way to project; emphasizes the interdisciplinary character of design; and pays assistance to the
preparation of the future professional experiences, as well as the awareness of the Other to the value of design.

 The experience of organizing a design event, with lectures, exhibitions and workshops related to the design,
emphasizes the reflection about the field and the diverse views that may exist. Simultaneously, encourages teamwork,
as well as another example of the application of a design method and a design management.

 The working experience, even short, convene all the knowledge, skills and aptitudes developed throughout the degree,
putting them to the test by encouraging new approaches, both professional and personal, and helping the
confrontation and reflection on the interdisciplinary nature of the field.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 ADG (2002), O Valor do Design, São Paulo: SENAC
 CPD (1997), Manual de Gestão de Design, Porto: Centro Português de Design

 CPD (2007), Manual II. Design protegido, Lisboa, GAPIdesign/Centro Português de Design
 ICOGRADA (s/d), Best practice papers: Guidelines for organizing design conferences, s/l: ICOGRADA

 ICOGRADA (s/d), Best practice papers: International conditions of contract and engagement for communication
designers, s/l: ICOGRADA

 ICOGRADA (s/d.), Best practice papers: Regulations and best practices for organizing design exhibitions, s/l:
ICOGRADA

 MARQUES, P., Montag, em pedromarquesdg.wordpress.com
 MOTT, R. (1989), Managing a Design Practice, London: Architecture Design and Technology Press.

 MOURA, M., Ressabiator, em ressabiator.wordpress.com
 PHILLIPS, P. L. (2009), Briefing: a gestão do projeto de design, São Paulo: Blucher

 SILVA, J., Almanaque Silva, em almanaquesilva.wordpress.com
 Livros da Coleção D, de SILVA, J. e RAIO, C. (orgs.), Lisboa: Imprensa Nacional–Casa da Moeda

 

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objectivos de aprendizagem das unidades curriculares. 
A matriz de ensino/aprendizagem é marcadamente ativa. Propõem-se dinâmicas de aprendizagem sustentadas numa
forte componente prática, procurando suscitar no aluno a capacidade de resposta exigida profissionalmente, impondo
condicionantes e problemas e indicando vias para a sua resolução.

 Os conteúdos das UCs, as estratégias de ensino, o perfil dos docentes e os equipamentos disponíveis visam criar uma
forte proximidade com a prática profissional.

 A metodologia em sala de aula promove a organização do trabalho de equipa com distribuição de competências,
funções e gestão de recursos e tempo. São criados espaços de análise e debate, promovendo o desenvolvimento de
uma consciência crítica sustentada na auto e heteroavaliação. A metodologia proposta, centrada no aluno, visa criar
condições para a sua progressiva autonomia e promoção do desenvolvimento pessoal e profissional; bem como, uma
consciencialização de que o investimento permanente é parte integrante no processo de formação.

 
6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 

The matrix of teaching/learning is markedly active. It is proposed an dynamic of learning sustained by strong practical
component, seeking to raise the student responsiveness required professionally, imposing constraints and problems
and indicating ways for their resolution.

 The contents of curricular units, teaching strategies, the profile of teachers and equipment available are aimed at
creating a strong proximity to professional practice.

 The methodology in the classroom promotes the organization of teamwork with distribution of skills, functions and
management of resources and time. Analysis and debate spaces are created, promoting the development of a
sustained critical awareness in self evaluation and evaluation of others. The proposed methodology, student-centered,
aims to create conditions for their progressive autonomy and promoting personal and professional development; as
well as an awareness that the permanent investment is an integral part in the training process.

 
6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em
ECTS. 

A atribuição de um determinado número de ECTS a cada UC resulta da junção das horas de contacto previstas para a
UC, com a estimativa das horas de trabalho “extra-aula” do estudante. Assim, o número total de horas de trabalho do
estudante inclui o ensino teórico, o ensino teórico-prático, o ensino prático e laboratorial, o trabalho de campo, os
seminários, o estágio e a orientação tutorial.

 A aferição da adequação da carga média de trabalho correspondente ao estimado em ECTS, é realizada através de
inquéritos semestrais a professores e alunos. Com base na análise dos dados, tem-se considerado adequado estimar
que o trabalho total do estudante continue a apontar para a duplicação das horas de contacto de cada UC, indo assim
também ao encontro das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Científico da ESTG a quando da adequação a
Bolonha.



 
6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS. 

The assignment of a certain number of ECTS each UC result of joining the planned contact hours for UC, with the
estimated hours of work "outside the classroom" of student. Thus, the total number of student work hours includes
theoretical teaching, the theoretical and practical teaching, practical and laboratory teaching, field work, seminars,
stage and tutorials.

 The evaluation of the adequacy of the average load of work corresponding to the estimated ECTS, is conducted
through semi-annual surveys of teachers and students. Based on data analysis, has been considered adequate to
estimate the total student's work continues to point to a doubling of contact hours of each UC, going so also meet the
guidelines established by the Scientific Council ESTG when fitness for Bologna.

 
6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de
aprendizagem da unidade curricular. 

Dependendo dos objetivos delineados, e por forma a aferir os conhecimentos adquiridos no decurso das UC, estas
incluem e conjugam diversas formas de avaliação. Em UC TP, PL e de caráter projetual são também realizadas auto-
avaliações, alargando o âmbito da avaliação a todos os intervenientes do processo. 

 Os critérios de avaliação são disponibilizados aos alunos verbalmente e através de enunciados escritos fornecidos
previamente à realização dos trabalhos. Após a entrega dos trabalhos e da sua avaliação, os docentes comentam e
debatem os resultados em sala de aula. 

 Esta interação entre docentes e alunos, assim como o debate nas reuniões de curso, entre docentes, e os resultados
dos inquéritos pedagógicos aos alunos enriquecem a percepção e ajudam a ajustar sucessivamente as formas e
especialmente os critérios de avaliação.

 
 
6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes. 

Depending on the objectives delineated, and in order to assess the knowledge acquired in the course of curricular
units, these include and combine various forms of assessment. In typology of UC TP, PL and the character of design
are also carried out self-assessments, broadening the scope of assessment to all stakeholders in the process.

 The evaluation criteria are available to students verbally and through written statements previously provided to carry
out the work. After delivery of the work and its assessment, teachers comment and discuss the results in class.

 This interaction between teachers and students, as well as the debate in the course of meetings between teachers and
the results of pedagogic surveys to students, enrich the perception and help to set forth the forms and especially the
evaluation criteria.

 
6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 

Em Unidades Curriculares de tipologia T e TP, os alunos são levados a apresentar os seus trabalhos de uma certa
forma, oral e escrita, cumprindo determinadas regras, e tomando igualmente contacto com outras ferramentas, que se
aproximam às formas de apresentação exigidas em alguns eventos científicos, como conferências ou congressos. 

 Através da realização de atividades curriculares e extra curriculares, como instalações ou performances, palestras,
workshops e exposições, são fornecidos aos alunos métodos e boas práticas na organização de atividades científicas.
Esta experiência proporciona uma participação ativa dos alunos e uma visão sistémica destas atividades.

 
 
6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 

In typology of curricular units T and TP, students are led to present their work in a certain way, oral and written,
fulfilling certain rules, and also taking contact with other tools, which if approaching of the required forms of
presentation in some scientific events such as conferences and congresses.

 By performing curricular and extra curricular activities, such as facilities or performances, lectures, workshops and
exhibitions, are provided to students methods and best practices in the organization of scientific activities. This
experience provides an active participation of students and a systemic view of these activities.

 

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2011/12 2012/13 2013/14
N.º diplomados / No. of graduates 23 23 24
N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 15 14 15
N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 5 6 5
N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 1 2 1
N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 2 1 3



Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades
curriculares. 

Em termos globais a taxa de aprovação das Unidades Curriculares no ciclo de estudos é elevada, sendo que o último
ano é o que tem a taxa mais alta. 

 A área científica onde se verifica a maior reprovação é a das Expressões, em especial nas unidades curriculares de
Desenho. 

 Na área das Tecnologias verifica-se uma taxa elevada de aprovação, tendo em conta o nível de interesse nestes
conteúdos.

 No campo do Design de Comunicação o sucesso é elevado, tendo em conta os resultados do conjunto das Unidades
Curriculares.

 Nas unidades curriculares complementares a taxa de aprovação é alta, contudo, estas encontram-se em menor
quantidade no âmbito do ciclo de estudos.

 
7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related curricular
units. 

Overall the curricular units approval rate in the study program is high, and the last year has the highest rate.
 The scientific area with most disapproval is Expressions, especially in Drawing curricular units.

 In the field of Technologies there is a high rate of approval, taking into account the level of interest in such subjects.
 In the Communication Design field success is high, taking into account the results of all of the curricular units.

 In Complementary curricular units the approval rate is high, however, these are in lesser amount in the study program.
 

 
7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de ações de
melhoria do mesmo. 

As reuniões semestrais de docentes da licenciatura permitem obter informação atualizada sobre a taxa de sucesso
das várias UCs e debater os principais motivos, que, de acordo com a perspetiva dos docentes, contribuem para as
taxas de insucesso de algumas unidades curriculares. A análise dos resultados obtidos na referidas reuniões,
potencia uma revisão anual dos mecanismos de ensino, como sejam, conteúdos programáticos, propostas de trabalho
(UC teórico-práticas) metodologias de ensino e/ou material didático. 

 A instituição utiliza ainda uma ferramenta de monitorização com base em inquéritos realizados aos alunos através da
intranet. Deste modo os resultados são enviados a cada docente, o que lhe permite realizar uma análise do seu
método de trabalho. Entre esta recolha encontram-se dados como: materiais de apoio à unidade curricular, capacidade
de desenvolvimento de espírito crítico, clareza na transmissão de informação, adequação aos métodos de ensino,
entre outros elementos.

 
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 

The twice-yearly meetings of the teachers allow the attainment of updated information on the success rate of the
various curricular units and discuss the main reasons that, according to the teachers’ perspective, contribute to the
failure rates of some curricular units. The results obtained in these meetings, increases an annual review of teaching
tools, such as, syllabus, work proposals (in theoretical-practical curricular units) teaching methodologies and / or
educational materials.

 The institution also uses a monitoring tool based on surveys to students through the intranet. Thus the results are sent
to each teacher, which allows them to perform a review of its working methods. Among this gathering are components
such as: support materials, critical thinking development, clarity in information transmission, and suitability of
teaching methods, among other elements.

 

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos / Percentage
of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area. 67

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained
employment in other areas of activity 33

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates that
obtained employment until one year after graduating 86

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do ciclo de
estudos e respectiva classificação (quando aplicável). 

Centros de investigação que alguns docentes integram:
 CESnova, Centro de Estudos de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa: Muito Bom

 



ID+, Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura: Muito Bom
 CECL, Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens: Bom

 CIAUD, Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design: Muito Bom
 Núcleo de investigação associado ao ciclo de estudos: Núcleo de Investigação em Computação, Design e Marketing -

C3i, Instituto Politécnico de Portalegre.

 
7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if applicable). 

Research centers that some teachers integrate:
 CESNOVA, Centre for Sociological Studies of the New University of Lisbon 

 Classification: Very Good.
 ID+, Research Institute for Design, Media e Culture - University of Aveiro

 Classification: Fair.
 CECL, Centre for the Study of Communication and Language: 

 Faculty of Social and Human Sciences, New University of Lisbon (FCSH-UNL)
 Classification: Fair.

 CIAUD, Research Centre for Architecture, Urbanism and Design, at the Faculty of Architecture, University of Lisbon
(FA/ULisboa)

 Classification: Very Good
 Research Unit in Computing, Design and Marketing: C3i - Interdisciplinary Coordination of Research and Innovation,

Polytechnic Institute of Portalegre.

 
7.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com
revisão por pares, nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos (referenciação em formato APA):

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/a815372b-4601-a952-32dc-547f194717ce
 7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/a815372b-4601-a952-32dc-547f194717ce
 7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento económico. 

Os alunos têm recebido prémios e distinções: 
 1º Lugar. Concurso de logótipo: Parque de Ciência de Tecnologia do Alentejo, 2013 

 Prémio de Prata: FESPA 2013, Youth Awards Competition.
 1º e 2º Lugar. Concurso de cartaz, Feira de São Mateus, Elvas, 2011

 1º e 2º Lugar. Concurso A. Matos Car, Portalegre, 2011.
 Para além disso, têm participado em iniciativas nacionais e internacionais, que contribuem para a projeção da região:

 Projeto “8-i - 8 Hours Overtime For a Good Cause”. Os estudantes de design doam tempo e criatividade a causas
sociais, sem fins lucrativos. 2012, 2013, 2014

 Realização de projeto de ambientes gráficos para a Residência de Estudantes do IPP, 2014
 Participação dos alunos do 2º e 3º ano, no 3º Concurso Universitário CAP – Cultiva o Teu Futuro, 2014.

 Participação na organização dos seminários anuais, dos quais se destaca a celebração do Dia Mundial do Design
Gráfico – “D'DAY”, com conferências e exposições.

 
7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 

Students have received d awards and distinctions:
 1st Place. Logo contest: Parque de Ciência de Tecnologia do Alentejo, 2013

 Silver Award: FESPA 2013 Youth Awards Competition.
 1st and 2nd place. Poster contest, Feira de São Mateus, Elvas, 2011

 1st and 2nd place. Contest A. Matos Car, Portalegre, 2011.
 Also, have participated in national and international initiatives that contribute to regional projection:

 Project "8-I - 8 Hours Overtime For a Good Cause" – design students donate time and creativity to social causes, non-
profit - 2012, 2013, 2014

 Development of graphics environments projects for IPP Student Residence, 2014
 Participation of 2nd and 3rd year students, in the 3rd University CAP Contest - Grow Your Future, 2014

 Participation in the organization of annual seminars, whith highlight to the celebration of World Graphic Design Day -
"D’DAY" with conferences and exhibitions.

 
 
7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais. 

Desenvolvimentos de parcerias com empresas e organismos regionais que se têm materializado na realização de
consultoria, concursos, estágios, programas de formação intensiva, seminários curriculares e extracurriculares,
visitas de estudo ou projetos de fim-de-curso. Neste âmbito podem destacar-se as participações mais recentes: no
Projeto SIAC – Sistema de Incentivo às Ações Colectivas, da Associação Industrial Portuguesa, programa
+Design+Valor; no programa de formação intensiva Erasmus "Decision Support Systems for Supply Chain"; nos
workshops e congresso da Associação Portuguesa de Investigação Operacional "IO & Big Data"; em concursos para a
identidade corporativa da Quinta de São Vicente/Selénis e da empresa Aromas da Vila.

 
7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships. 

Development of partnerships with companies and regional agencies that have materialized in conducting consultancy,
competitions, internships, intensive training programs, curricular and extracurricular seminars, study visits or final
projects. In this context, stands out the most recent participation: SIAC Project - System of Incentives for Collective
Actions, promoted by the Portuguese Industrial Association, program “+Design +Value”; Erasmus intensive program
"Decision Support Systems for Supply Chain"; workshops and congress of the Portuguese Association of Operational

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/a815372b-4601-a952-32dc-547f194717ce
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/a815372b-4601-a952-32dc-547f194717ce


Research "IO & Big Data"; competitions for the corporate identity of "Quinta de São Vicente / Selenis" and "Aromas da
Vila" company.

 
7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 

A actividade científica desenvolvida no âmbito deste curso é realizada com o enquadramento do C3i – Centro
Interdisciplinar de Investigação e Inovação do IPP, o qual é responsável pelo processo da gestão de projectos do
Sistema certificado de Gestão da Qualidade (SGQ) do IPP. Este processo tem um conjunto de indicadores e metas
cujos objectivos são o de melhorar e incrementar a actividade científica e os seus padrões de qualidade. 

 Os indicadores utilizados no sistema são os seguintes: 
 1. Indicadores de promoção: n.º de projectos aprovados por ano; n.º de projectos por área científica por ano; montante

de investimento por área por ano; n.º de projectos por ETI, por área e por ano; 
 2. Indicadores de execução: taxa de execução física; taxa de execução financeira. 

 3. Indicadores de divulgação: publicações por projecto; n.º de actividades de disseminação por projecto. 
 O não atingir-se as metas anuais definidas para cada indicador, implica a elaboração de um plano de acção.

 
7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 

The scientific activity developed within this course is held in the framework of the C3i – Center for 
 Interdisciplinary Research and Innovation of the IPP which is responsible for the process of project
 management of the certificate System of Quality Management (QMS) of IPP. This process has a set of 

 indicators and targets whose objectives are to improve and increase scientific activity and their quality 
 standards.

 The indicators used in the system are:
 1 – Promotion indicators: nº of projects approved per year; number of projects by scientific area per year; amount of

investment per area per year; nº of projects per ETI per area per year;
 2 – Indicators of performance: rate of physical implementation, rate of financial execution.

 3 – Indicators of dissemination: publications per project; nº of dissemination activities per project.
 The non achievement of the annual target set for each indicator involves drafting a plan of action.

 

7.3. Outros Resultados

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3

7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada
na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos. 

Exposições de designers nacionais de reconhecido mérito.
 Exposições de trabalhos de alunos do curso.

 Exposições temáticas no âmbito do ciclo de estudos.
 Organização e participação em concursos de design, em especial para empresas da região. 

Prestação de serviços à comunidade e formação avançada.
 Nomeiam-se as atividades mais recentes de organização do "8-i - 8 Hours Overtime for A Good Cause", que permite

doar projetos de design e comunicação a instituições de apoio social da região, e a formação profissional em
Vitrinismo, direcionada ao comércio local.

 Destaca-se também a organização de seminários científicos, que têm um papel fulcral no esclarecimento da disciplina
do design.

 Estas atividades são muitas vezes desenvolvidas em colaboração com entidades locais, entre elas, a Fundação
Robinson, o Museu da Tapeçaria, a Câmara Municipal de Portalegre, a Nerpor, a Associação Comercial Portalegre, o
Centro de Artes e Espetáculos de Portalegre.

 
7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific area(s)
of the study programme. 

Exhibition of recognized merit national designers.
 Exhibition of students work.

 Thematic exhibitions in the course of study.
 Organization and participation in design competitions, particularly for regional companies.

 Advanced training directed to the community.
 To nominate the most recent activities: the organization of “8-i - 8 Hours Overtime for A Good Cause”, allowed the

donation of design and communication projects to social institutions in the region; the professional training in Window
Dressing, directed to local businesses.

 It should also be highlighted the organization of scientific seminars, which have a key role in clarifying design issues.
 These activities are often developed in collaboration with local entities, including the Robinson Foundation, the

Tapestry Museum, the Municipality of Portalegre, Nerpor, the Commercial Association of Portalegre, the Arts and
Performances Centre of Portalegre.

 
7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a ação
cultural, desportiva e artística. 

Os projetos de fim-de-curso inseridos no plano de estudos nas Unidades Curriculares de Projeto I e II, são em grande
parte direcionados para problemáticas da região local. A implementação desses projetos pode representar um
contributo válido para o desenvolvimento cultural, social e empresarial. 

 Os alunos são incentivados a exercer a sua atividade profissional de forma empreendedora e desse incentivo



resultaram já empresas com provas dadas no mercado. Em todo o território nacional existem empresas criativas
compostas por alunos formados no plano de estudos em causa. Esse espírito empreendedor e inovador representa
um forte contributo para o desenvolvimento económico e cultural, não só pela formação de postos de trabalho, mas
também pela qualidade resultante dos mesmos.

 
7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic
activities. 

The final projects included in the syllabus, in the curricular units Project I and Project II, are largely directed to local
issues. The implementation of these projects can be a valuable contribution to the cultural, social and business
development.

 Students are encouraged to pursue their professional activity in an entrepreneurial approach and this incentive already
resulted in businesses proven in the market. Throughout the country there are creative businesses comprised by
graduates in this study program. This entrepreneurial and innovative spirit is a strong contribution to the economic
and cultural development, not only for the job creation, but also for the resulting quality.

 
7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o ensino
ministrado. 

As informações tornadas públicas sobre a instituição e o ciclo de estudos esclarecem todos os aspetos que envolvem
a componente pedagógica (Plano de Estudos, Horários; Exames) e recursos de apoio do IPP (REC- Relações Externas
e Cooperação; Provedor Estudante; Gabinete Empreendedorismo e Emprego, SAS- Serviços de Ação Social; Apoio
Médico, etc.)

 
7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the education given to
students. 

The information made public on the institution and the study program account for all aspects involving the educational
component (syllabus, schedules, exams) and IPP support resources (REC- External Relations and Cooperation;
Student Ombudsman, Office of Entrepreneurship and Employment, SAS-Social Services; medical support, etc.)

 

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%
Percentagem de alunos estrangeiros matriculados na instituição / Percentage of foreign students 7.8
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs (in) 3.8
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs (out) 1.3
Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 0
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 0

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
. Corpo docente com habilitações académicas nas áreas nucleares do curso, Design de Comunicação, com
conhecimento da realidade profissional e com experiência profissional em contexto de trabalho. Grande percentagem
do corpo docente está em dedicação exclusiva e tempo integral e a maioria de docentes está em formação avançada
de doutoramento.

 . As metodologias de ensino-aprendizagem estimulam as capacidades de resposta quer ao nível criativo quer ao nível
da expressão pessoal; são baseadas numa forte componente projectual, permitindo os trabalhos em equipa, como
forma de aproximação a alguns cenários reais no contexto de trabalho, preparando os alunos para uma gestão da
profissão e das relações interpessoais. O curso integra UCs de caráter prático, com exercícios curriculares que
estimulam o relacionamento dos alunos com as comunidades académicas e locais. Os resultados são exemplos de
ações inovadoras de melhoria artística, cultural e tecnológica da região. Especificamente as UCs de Projeto e
Seminário permitem a integração e o estreitamento de relações entre o meio académico e empresarial. 

 . Uma boa rede de contatos com empresas portuguesas na área do design de comunicação, estabelecida
principalmente para integrar os alunos em estágios extracurriculares. A possibilidade do aluno realizar um estágio
extracurricular, aproxima-o do mercado de trabalho; esta prática tem demonstrado resultados positivos junto das
empresas que acolhem os alunos do curso de Design de Comunicação.

 . Regularidade na organização de eventos relacionados com o curso: comemoração do Dia Mundial do Design Gráfico
e Seminários curriculares e extracurriculares, com a participação ativa dos docentes e discentes em atividades
culturais e artísticas valorizadoras da disciplina do design.

 . Comparativamente com outras instituições, a ESTG tem excelentes condições arquitectónicas e paisagísticas,
integrando espaços físicos com potencialidades para a lecionação do curso de Design de Comunicação. Usufruindo
ainda de plataformas tecnológicas para a aquisição de competências no âmbito do software profissional, bem como
da existência de laboratórios de edição electrónica, impressão serigráfica, fotografia e de multimédia. Existe também



uma rede de comunicação digital interna (intranet) através da qual alunos e docentes têm acesso aos conteúdos
programáticos, métodos de avaliação, material teórico, atividades e eventos.

 . Outro ponto forte deste CE é determinado pelos resultados obtidos durante os cerca de 23 anos de desempenho
académico e das ações desenvolvidas pelos docentes e discentes durante este período de tempo. Esta licenciatura
prima pelo seu crescimento contínuo e pela estabilidade da oferta ao longo deste período de existência. A reputação e
reconhecimento deste ciclo de estudo é resultante de uma eficácia no processo de comunicação e do nível da sua
estrutura interna, sobretudo, no que diz respeito à gestão de recursos humanos.

 
8.1.1. Strengths 

. Teachers with academic qualifications in the core area of the course, Communication Design, with professional
experience and knowledge of the professional reality. Large percentage of the teaching staff is exclusively dedicated
and in full-time and the majority of teachers are in advanced stages of PhD studies.

 . The teaching-learning methodologies stimulate response capabilities both at the creative level and personal
expression; are based on a strong project component, allowing teamwork, in order to approximate to real scenarios in
the work context, preparing students for professional management and interpersonal relations. The course includes
practical curricular units, with curricular exercises that stimulate the relationship of students with academic and local
communities. The results are examples of innovative actions of artistic, cultural and technological improvement in the
region. Specifically the Project and Seminar curricular units enable integration and closer relations between academia
and industries.

 . A good network of contacts with portuguese companies in the communication design area, essentially to integrate
students into extracurricular internships. The possibility to perform an extracurricular internship connects students to
the labour market; this practice has shown positive results from companies that welcome students of Communication
Design.

 . The regularity in organizing events related to the course: World Graphic Design Day celebration and curricular and
extracurricular seminars, with the active participation of teachers and students in cultural and artistic activities,
valuable to the design discipline.

 . Compared to other institutions, ESTG has great architectural and landscape conditions, integrating physical spaces
with potential for teaching the Communication Design study program. Benefiting also from technological platforms for
skills acquisition in professional software, as well as the existence of electronic publishing laboratories, screen-
printing, photography and multimedia. There is also a built-in digital communication network (intranet) through which
students and teachers have access to contents, assessment methods, theoretical material, activities and events.

 . Another strong point of the study program is determined by the results obtained during the nearly 23 years of
academic performance and the actions developed by teachers and students during this time period. This course is
valuable for its continued growth and stability over this period of existence. The reputation and recognition of this
study program is the result of efficiency in the communication process and the level of internal structure, especially
with regard to human resources management.

 
 
8.1.2. Pontos fracos 

1. No desenvolvimento de projetos I&D associados ao curso:
 Há uma prática continuada no desenvolvimento de projetos de final de curso dirigidos à comunidade local, que implica

uma investigação das questões envolvidas, mas não existem procedimentos instituídos que apoiem a sistematização
desta investigação e a divulgação oficial dos resultados, ou que permitam o financiamento, o desenvolvimento e a
implementação destes projetos.

  
2. Nas ligações interinstitucionais e na mobilidade de estudantes e docentes: 

 Há poucos acordos firmados no âmbito do programa Erasmus específicos para a área do Design de Comunicação,
tendo em conta o universo de possibilidades dentro do espaço europeu.

 Os níveis de participação de alunos e docentes no programa de mobilidade Erasmus são baixos. 
 Apesar dos protocolos firmados pelo IPP com instituições de ensino superior fora do espaço europeu, não há

colaborações concretizadas, que envolvam a mobilidade de estudantes e docentes, ou iniciativas de partilha de
conhecimento. 

 Não existem programas de formação constituídos em parceria com outras instituições de ensino superior, nacionais
ou internacionais, de valor reconhecido.

  
3. Na oferta formativa complementar ao curso: 

 Não existem na ESTG ofertas formativas que possam dar continuidade à especialização dos alunos licenciados em
Design de Comunicação.

 São poucos os alunos que concluem o estágio extracurricular no final do curso e que optam pela realização de
unidades curriculares que não façam parte do plano de estudo.

  
4. Na divulgação do curso de Design de Comunicação: 

 Inexistência de um website específico do curso, com conteúdos de design e portfolio de trabalhos realizados, que
tenha por principal objetivo divulgar o curso e cativar novos estudantes.

 
 
8.1.2. Weaknesses 

1. In the development of R&D projects related to the course:
 There is a continued practice in the development of final projects aimed at the local community, which implies an

investigation of the issues involved, but there are no procedures in place to support the systematization of this
research and the official publication of the results, or to allow the financing, development and implementation of these
projects.

  
2. In the inter-institutional connections and students and teachers mobility:



There are very few agreements signed under the Erasmus program, specific to the area Communication Design, given
the world of possibilities within Europe. Students and teachers participation levels in Erasmus mobility program are
low.

 Although there are protocols signed by IPP with higher education institutions outside Europe, there aren't
collaborations involving the mobility of students and teachers, or knowledge sharing initiatives. There are no
established training programs in partnership with other higher education institutions, national or international, of
recognized value.

  
3. In the educational offer complementary to the course:

 There aren’t in ESTG educational offers that may continue the specialization of graduate students in Communication
Design. Few students complete the extracurricular internship at the end of the course or choose to make curricular
units that aren’t part of the study program.

  
4. In the disclosure of the Communication Design course:

 Absence of a specific website for the course, made with design materials and students portfolios, which has as its
main objective the course promotion and attract new students.

 
 
8.1.3. Oportunidades 

. Aproveitar as mais-valias da formação técnica ministrada (e das condições/equipamentos), para fortalecer as
componentes criativas e as capacidades de produção, que, uma vez associadas à exploração de métodos de
investigação adequados, podem vir a contribuir para a constituição de projetos inovadores, capazes de contribuir para
o desenvolvimento local.

 . Estabelecer parcerias com os diferentes cursos ministrados no Instituto Politécnico de Portalegre - ou com unidades
curriculares específicas, como, por exemplo, de gestão e de marketing - que permitam uma maior exploração das
capacidades empreendedoras do design, enquanto disciplina criativa e agregadora.

 . Tirar partido do contínuo crescimento dos programas e acordos de mobilidade internacional, para diversificar e
completar a formação dos alunos e enriquecer a experiência dos docentes.

 . Explorar colaborações com instituições de ensino superior de países lusófonos, atualmente em fase de
desenvolvimento acentuado, tirando partido dos protocolos já instituídos e procurando criar novas ligações.

 . Investir na resposta às necessidade de formação especializada da população da região.
 . Explorar a possibilidade de estabelecer parcerias com ciclos de estudos e/ou instituições de ensino superior

nacionais que atualmente enfrentem dificuldades semelhantes e vejam na colaboração com o curso de Design de
Comunicação uma oportunidade de fortalecimento.

 . Promover relações com empresas locais e nacionais que, na conjetura da atual crise financeira, encarem a
cooperação com o curso de Design de Comunicação como uma mais valia para o seu próprio crescimento económico.

 . Explorar a proximidade da Extremadura espanhola, que pode ser favorável à cooperação com instituições de ensino
superior ou empresas das províncias mais próximas.

 
8.1.3. Opportunities 

. Take advantage of the technical training (and conditions and equipment), to strengthen the creative components and
production capacity, which, once associated with the operation of appropriate research methods, could contribute to
launch innovative projects, capable of contributing to local development.

 . Establish partnerships with the different courses taught at the Polytechnic Institute of Portalegre - or specific
curricular units, for example, management and marketing - enabling greater exploration of designs’ entrepreneurial
skills, as a creative and aggregating discipline.

 . Take advantage of the continued growth of international mobility programs and agreements, to diversify and complete
the students training and enrich the teachers’ experience.

 . Explore collaborations with higher education institutions of Portuguese speaking countries, currently in strong
development, taking advantage of the protocols already in place and trying to create new connections.

 . Invest in answering the need for specialized training for the local population.
 . Explore the possibility of establishing partnerships with study programs and/or national higher education institutions,

currently experiencing similar difficulties, that can see a collaboration with the course of Communication Design as an
empowering opportunity.

 . Promote relations with local and national companies that, in the current financial crisis conjecture, foresee the
cooperation with the course of Communication Design as an added value for its own economic growth.

 . Explore the proximity with Spanish Extremadura, which can be conducive to cooperation with higher education
institutions or companies from nearby provinces.

 
 
8.1.4. Constrangimentos 

. A pertença a uma região do país pouco dinâmica, com dificuldades de desenvolvimento económico e social. A
situação geográfica desfavorável, no contexto nacional (interior do País), surge como principal entrave ao
desenvolvimento da região.    

 . A fragilidade da rede de transportes públicos na região, que dificulta a mobilidade, não só da comunidade académica,
mas também da restante população e dos bens, influenciando negativamente o desenvolvimento empresarial local.   

 . A verificação recente do crescente abandono escolar (secundário e superior)   e gradual redução do número de
alunos, numa região demograficamente pequena e envelhecida.

 . A existência de uma forte concorrência ao nível das instituições do ensino, com diversas ofertas que muitas vezes se
aproximam nas temáticas e se situam num raio de ação relativamente próximo. 

 . A atual conjuntura económica recessiva que o país (e o mundo) atravessam, refletindo-se em restrições orçamentais
na instituição, que impõem uma rigidez na gestão financeira e um desinvestimento nas novas aquisições ou
atualizações de equipamentos e materiais ; na realização de atividades extracurriculares, tais como seminários,
conferências, visitas de estudos, entre outras.



. O excesso de tarefas de gestão burocrática atribuídas aos docentes reduz a disponibilidade para a planificação e
execução de projetos científicos e artísticos.

 . A escassez de apoios à formação avançada dos docentes dificulta a conclusão dos doutoramentos em curso e
desincentiva a participação em programas de formação especializada.

 
8.1.4. Threats 

. Belonging to a subdued region of the country, with difficulties of economic and social development; the unfavorable
geographical location, at the national level (within the interior country), emerges as a major impediment to
development in the region.

 . The fragility of the public transport network in the region, making difficult the mobility, not only of the academic
community, but also the general population and goods, negatively influences local business development.

 . The recent verification of growing school desertion (secondary school and graduate school) and gradually reduced
number of students in a demographically small and aged region.

 . The existence of strong competition among education institutions, with various offers that often come close in the
thematic and are located in a relatively short radius of action.

 . The current recessive economic environment that the country (and the world) crosses, reflecting on budget
constraints in the institution, which impose a severity in financial management and disinvestment in new acquisitions
or upgrades of equipment and materials, or the fulfillment of extracurricular activities such as seminars, conferences,
study tours, among others.

 . Excessive bureaucratic management tasks assigned to teachers reduces the availability for planning and executing
scientific and artistic projects.

 . The lack of support for advanced teacher training poses problems in completing the on-going doctorates and
discourages participation in other specialized training programs.

 
 

9. Proposta de ações de melhoria

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 
- Melhoria das condições para a prática da investigação, e desenvolvimento de projetos I&D -

 A investigação na área de design, quer como fundamento para a prática projetual nas unidades curriculares, quer
como procedimento que permita desenvolver projetos de I&D, tem, até à data, pouca expressão no contexto dos
projetos desenvolvidos no âmbito do ciclo de estudos e no espaço reservado à investigação, a Coordenação
Interdisciplinar para a Investigação e Inovação (C3i), do Instituto Politécnico de Portalegre. 

 O Curso incentiva a prática projetual, através das unidades curriculares criadas com esse propósito e estimula o
desenvolvimento de trabalhos com a comunidade, procurando envolver alunos e docentes nos problemas da região,
como fundamento para os problemas de design a resolver nos projetos académicos, no entanto, não possui as infra-
estruturas físicas, científicas, nem os procedimentos necessários para impulsionar a implementação dos projetos
desenvolvidos, quer ao nível da divulgação oficial dos resultados, quer ao nível do financiamento e da implementação
destes projetos.

 Para além disso, a dificuldade em integrar projetos de design nas atuais linhas de investigação da Coordenação
Interdisciplinar para a Investigação e Inovação (C3i), não tem contribuído para a sistematização de uma prática de
investigação, baseada em projetos de I&D, na área de design e áreas contíguas.

 Este ponto fraco há muito foi detectado, tendo sido recentemente aprovada a inclusão do Núcleo de Investigação em
Computação, Design e Marketing no C3i. A aprovação deste núcleo de investigação constitui uma franca melhoria que
deverá fomentar a prática da investigação, proporcionando ao ciclo de estudos, aos alunos e aos docentes que o
integram a possibilidade de realizar projetos de investigação, desenvolvimento e inovação.

 Neste ponto deverá salientar-se como ação de melhoria, considerando a integração do núcleo proposto nas linhas de
investigação do C3i, a maior facilidade de desenvolvimento de projetos de I&D na área do design, e o envolvimento
dos alunos através dos projetos desenvolvidos nas várias unidades curriculares, no núcleo de investigação,
proporcionando-lhes através deste, as condições necessárias para o desenvolvimento dos projetos e as
possibilidades da sua implementação. Esta medida poderá permitir ao aluno continuar os seus estudos, em níveis de
formação avançada, e beneficiará a área de estudos, criando condições para que o aluno considere a possibilidade de
continuar a sua formação na área e na Instituição.

 
9.1.1. Improvement measure 

- Improved conditions for the practice of research and increase R&D projects -
 Research in the field of design, whether as a basis for design practice in the course or as procedure to foster R&D

projects, has, to date, little expression in the context of the projects developed within the framework of the course and
in the place reserved for research, the Interdisciplinary Coordination for Research and Innovation (C3i - Polytechnic
Institute of Portalegre).

 The course encourages the design practice through the curricular units created with this purpose and encourages
work development with the community, trying to involve students and teachers in the regional problems, as the basis
for the design task to resolve in the academic projects, however, there are no scientific and physical infrastructures, or
the necessary procedures, to trigger the developed projects implementation, both in terms of the results official
publication, well as in the funding and implementation of these projects.

 In addition, the difficulty in integrating design projects on the research lines of Interdisciplinary Coordination for
Research and Innovation (C3i), has not contributed to the systematization of practical research, based on R&D projects
in design and contiguous areas.



This weakness has long been detected and was recently approved the inclusion of the Research Unit in Computer,
Design and Marketing at C3i. The approval of this research group is a clear improvement that should encourage the
practice of research, providing the course, the students and teachers the possibility of conducting research,
development and innovation projects.

 At this point it should be noted as improvement action, considering the integration of the proposed research unit in C3I
research lines, a greater ease for R&D in design, and the involvement of students, through projects developed in the
various curricular units, in the research unit, providing them with the necessary conditions for the projects
development and possibilities of implementation. This measure may allow the students to continue their studies, in
advanced academic levels, and will benefit the study area, creating conditions for the students to consider the
possibility of continuing their education in this area and in this institution.

 
 
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

A prioridade desta medida é média, devendo ser operacionalizada em breve, para que a sua implementação se
verifique com sucesso num período de três anos. A importância desta ação, deriva não só dos resultados diretos na
melhoria da atual formação dos alunos e no incremento de projetos de I&D na área, mas também, porque ela terá
certamente, forte influência no sucesso da implementação de ciclo de estudos avançados, contribuirá para a
motivação de alunos e docentes, e sem dúvida, para o sucesso e para a afirmação do ciclo de estudos, que é
primordial na divulgação do curso.

 
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

The priority of this measure is medium and should be operationalized soon, so that its implementation is established
successfully within three years. The importance of this action, derives not only from the direct results in improving the
current students training and the increase of R&D projects in the area, but also because it will certainly have a strong
influence on the success in implementing advanced studies programs, will contribute to students and teachers
motivation, and no doubt for the success and affirmation of the course, which is critical in the dissemination of the
course.

 
9.1.3. Indicadores de implementação 

⋅Quantidade de projetos desenvolvidos por alunos durante o primeiro ciclo, que integrem o Núcleo para a Investigação
em Computação, Design e Marketing;

 ⋅Aumento da quantidade de projetos de I&D na área do design.

 
9.1.3. Implementation indicators 

. Quantity of projects developed by students during the first cycle, incorporating the Research Unit in Computing,
Design and Marketing;

 . Increase in the amount of R&D projects in design.

 

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 
- Alargamento da rede de parcerias com Instituições de Ensino Superior e incentivo à mobilidade -

 De forma a melhorar as atuais opções de programas de formação constituídos em parcerias com instituições de
ensino superior no espaço europeu, nas áreas específicas do design de comunicação, e incentivar a mobilidade de
alunos e docentes, de maneira a que este intercâmbio venha a constituir mais-valias para as formações académicas e
profissionais, propõem-se como ações de melhoria, o alargamento da rede de parcerias com instituições que possuam
cursos nas áreas de interesse, e com reconhecido valor internacional, e ainda, uma divulgação eficiente desta rede
junto de alunos e docentes.

 Tendo em conta o universo de possibilidades dentro do espaço europeu e a fraca participação de alunos e docentes
no programa de mobilidade Erasmus, será importante estabelecer parcerias com instituições que possuam áreas de
conhecimento relevantes no panorama internacional, com exploração científica inovadora e promitente, de como são
exemplo o Instituto Politécnico de Milão em Itália, ou a Universidade de Aalto na Finlândia; que possam vir a constituir
um enriquecimento do currículo académico, quer de alunos, quer de docentes. 

 Com esta medida pretende-se estimular o interesse e a adesão de alunos e docentes aos programas de mobilidade no
espaço europeu, apresentado um leque mais alargado de oferta e que represente verdadeiras opções de escolha em
áreas específicas do design, para que o aluno possa completar o seu currículo, mediante a formação curricular que
pretende valorizar, encontrar possibilidades de integração em estágios académicos ou profissionais; e que possa
constituir uma mais-valia para o enriquecimento do currículo académico e profissional do docente, permitindo-lhe o
contacto com conhecimentos, técnicas e metodologias de ensino inovadores na área do design. 

 Estas ligações poderão permitir ainda a possibilidade de estabelecer parcerias estratégicas com o intuito de realizar
projetos de colaboração que permitam melhorar a oferta formativa, para além das possibilidades de diálogo, reflexão e
partilha de práticas de ensino inovadoras.

 
9.1.1. Improvement measure 

- Extension of partnerships with higher education institutions and mobility encouragement -
 In order to improve the current training program options, made in partnership with higher education institutions in

Europe, in the specific areas of communication design, and encourage the students and teachers mobility, so that this
exchange can constitute value to the academic and professional qualifications, the following improvement actions are
proposed: expanding the network of partnerships with institutions that have courses in the areas of interest, and with
recognized international value, and also an efficient dissemination of this network among students and teachers.



In view of the world of possibilities within Europe and the low participation of students and teachers in the Erasmus
mobility program, it is important to establish partnerships with institutions that have areas of knowledge relevant in the
international arena, with innovative scientific exploration and potential, as exemplified by the Polytechnic Institute of
Milan in Italy, or the University of Aalto in Finland; that may constitute an enrichment of the academic curriculum, for
the students and the teachers.

 This measure is intended to stimulate interest and submission of students and teachers to the European mobility
programs, presenting a broader range of choices in specific areas of design, so that the students can complete their
resume, through the training curriculums where they seek enhancement, find integration possibilities in academic or
professional internships; and can be an asset to enrich the teachers academic and professional curriculum, allowing
contact with knowledge, techniques and innovative teaching methods in design.

 These connections may also allow the possibility of establishing strategic partnerships in order to carry out
collaborative projects to improve the educational offer, beyond the possibilities of dialogue, reflection and share
innovative teaching practices.

 
 
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

A prioridade desta medida é média, devendo ser operacionalizada no início do ano letivo de 2015/2016, para que a sua
implementação comece no início do ano letivo 2016/2017. A prioridade da medida prende-se com fatores de motivação
do corpo docente e discente na participação em programas de mobilidade e desenvolvimento de parcerias que
permitam fortalecer as atuais ofertas formativas e proporcionar condições para que outras propostas sejam
incrementadas, para além da partilha e transferência de conhecimentos afetas a estas iniciativas de intercâmbio
académico e científico.

 
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

The priority of this measure is medium and should be operationalized at the beginning of the school year of 2015/2016,
so that implementation starts early in the school year 2016/2017. The measure priority relates to faculty motivation
factors and student participation in mobility programs and developing partnerships for strengthening the current
training opportunities, and provide conditions for other proposals, in addition to the sharing and transfer knowledge
associated to these academic and scientific exchange initiatives.

 
9.1.3. Indicadores de implementação 

. Aumento das parcerias com instituições de ensino superior, que possuam cursos na área de design de comunicação;
 . Aumento das parcerias com instituições de ensino superior, de valor reconhecido na área de design;

 . Aumento da quantidade de alunos em mobilidade no âmbito do programa ERASMUS;
 . Aumento da quantidade de docentes em mobilidade no âmbito do programa ERASMUS;

 . Desenvolvimento de programas de formação em parceria com outras instituições.
 

 
9.1.3. Implementation indicators 

. Increase of partnerships with higher education institutions, which have courses in the communication design field;
 . Increase of partnerships with higher education institutions, with recognized value in the design area;

 . Increase the number of students in mobility under the Erasmus program;
 . Increase the number of teachers in mobility under the Erasmus program;
 . Development of training programs in partnership with other institutions.

 
 

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 
- Acréscimo da oferta formativa - 

 A atual oferta formativa na área do design, concentra-se no primeiro ciclo de estudos e não permite dar continuidade à
especialização dos alunos licenciados em Design de Comunicação. Para além disso, não existem no universo de
ofertas formativas do Instituto Politécnico de Portalegre, outras opções passíveis de completar o currículo dos alunos,
ou unidades curriculares optativas capazes de os motivar para a complementaridade do seu currículo académico.

 Apesar de haver a possibilidade dos alunos realizarem estágios extracurriculares, esta não tem sido uma opção
frequente no gestão da formação do currículo pessoal do aluno e nem constitui uma preocupação na sua auto-
formação.

 Assim, propomos como medidas a tomar, a ampliação da oferta formativa a ciclo de estudos avançados, devendo ser
proposto o desenvolvimento de cursos de segundo ciclo na área específica do design ou em áreas afins, que
permitam aos alunos continuar os seus estudos, e que de uma forma integrada, encontrem a possibilidade de se
especializar em campos que apresentem uma mais-valia para a sua formação, que sejam pertinentes no panorama
atual do design e no contexto regional e nacional. O segundo ciclo poderá também vir a dar resposta a continuação de
projetos iniciados na licenciatura, que encontrem cabimento nas propostas de formação avançada.

 O curso deverá ainda, alargar as suas ofertas formativas no âmbito dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais
(CTSP), numa perspectiva de desenvolvimento de uma linha vertical de ofertas formativas e abrangência de novos
públicos, com interesses de carácter técnico e profissional. 

 Ainda neste âmbito, propõe-se o incentivo à participação em estágios profissionais, independentes ou integrados em
projetos que incluam pontes de cooperação com as empresas através de estágios extracurriculares, de como é
exemplo a parceria estabelecida no ano letivo 2013/2014 com a Associação Industrial Portuguesa e a NERPOR, através
do programa + Design + Valor.

 
9.1.1. Improvement measure 



- Addition of the educational offer -
 The current educational offer in design, focuses on the first cycle of study and does not allow to continue the

specialization of graduate students in Communication Design. In addition, there aren’t in the training offers of
Polytechnic Institute of Portalegre, other options that may complete the curriculum of the students, or optional courses
that motivate them to complement their academic curriculum.

 Although there is the possibility to take an extracurricular internships, this has not been a frequent option in the
students curriculum and it doesn’t seem to be a concern in their self-training.

 Therefore, we propose as measures to be taken, the expansion of educational offer to advanced studies cycles. It
should be proposed the development of second-cycle courses, in the specific area of design, or related areas, to
enable students to continue their studies, and in an integrated way, find the possibility to specialize in fields which
have an added value to their training, which are relevant in the current design scene and at the regional and national
context. The second cycle can also come to address the continuity of the most promising projects initiated in the first
cycle.

 The course should also extend its training offers under the Higher Professional Technical Courses (CTSP), in a
development perspective of a vertical line training offers and scope of a new public, with technical and professional
interests.

 Also in this regard, it is proposed to encourage participation in professional internships, independent or integrated in
projects that include cooperation with industry through extra curricular internships, as was done in a partnership in
the 2013/2014 academic year with the Portuguese Industrial Association and NERPOR, at “+Design +Value” program.

 
 
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

A constituição de ofertas formativas no âmbito de ciclos avançados é uma medida com alta prioridade, devendo ser
propostas para aprovação durante o no início do ano letivo de 2015/2016; pois a necessidade de disponibilizar aos
alunos ofertas de formação integrada, incluindo diferentes níveis de estudo é premente, tendo em conta o quadro atual
do ensino superior português e a necessidade de especializar a formação dos alunos licenciados em ciclos de três
anos. Para além disso, a conjuntura nacional e o contexto empresarial da região e do país justificam a formação
avançada de alunos, em áreas do design que possam vir a dar resposta às necessidades de inovação e
desenvolvimento económico e social. 

 Considera-se que o aumento da quantidade de estágios extracurriculares é uma medida que já registou um input
positivo no ano letivo de 2013/2014 com o programa + Design + Valor e que deverá continuar a registar um aumento
considerável.

 
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

The establishment of education opportunities within advanced cycles is a measure with high priority and should be
proposed for approval during the beginning of 2015/2016 school year; because the need to provide students with
integrated training offers, including different levels of study, is urgent, given the current situation of Portuguese higher
education and the need to specialize the education of graduate students in three cycles. In addition, the national
situation and the business environment of the region and the country justifies the advanced training in design areas
that may meet the need for innovation and economic and social development.

 It is considered that the increased amount of extra curricular internships is a measure that has already had a positive
input in academic year 2013/2014 with the program “+Design + Value” and must continue to significantly increase.

 
9.1.3. Indicadores de implementação 

. Criação de um curso de segundo ciclo na área de design e/ou áreas afins;
 . Aumento das propostas de formação avançada, que abranjam a área do design;

 . Aumento das propostas de formação técnica e profissional;
 . Desenvolvimento de parcerias internas que possam dar origem a ofertas formativas pertinentes;

 . Aumento de projetos de parceria entre o IPP e as empresas regionais e nacionais; 
 . Aumento da participação dos alunos em estágios extracurriculares.

 
9.1.3. Implementation indicators 

. Create a second cycle course in design and/or related areas;
 . Increase in advanced training proposals, covering the design area;

 . Increase in proposals for technical and professional training;
 . Develop internal partnerships that can lead to relevant training opportunities;

 . Increase of partnership projects between IPP and regional and national companies;
 . Increased participation of students in extra curricular internships.

 
 

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 
- Divulgação do curso de Design de Comunicação -

 A ausência de um website específico para a divulgação do Curso de Design de Comunicação, que apresente os
conteúdos e a informação necessária para o esclarecimento de possíveis novos alunos acerca das propostas de oferta
formativa, e que apresente o portfolio de trabalhos realizados no ciclo de estudos, é, certamente um ponto fraco no
ciclo de estudos, que pode colocar em causa a capacidade de atrair novos alunos para a frequência do curso.

 Embora a divulgação e a apresentação de resultados de projetos e trabalhos desenvolvidos, seja regularmente feita
através de exposições, em espaços da ESTG e do IPP destinados para esse fim, e em espaços da cidade que permitam
visibilidade e apresentação de resultados à comunidade, o Curso não se faz divulgar convenientemente numa rede
mais alargada, de âmbito nacional e internacional, tirando partido das vantagens do uso das redes digitais. 



A apresentação do plano curricular é feita no website da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) e no website
do Instituto Politécnico de Portalegre (IPP), e a divulgação das suas ações de maior relevo, de como são exemplo as
exposições, a integração em projetos e os prémios ganhos, são divulgados nesses websites e nas redes sociais,
utilizando o Facebook, da ESTG, do IPP e do próprio curso, no entanto, não existe um portfolio de trabalhos que seja
representativo dos projetos desenvolvidos no curso. 

 Pelos motivos apresentados, julgamos pertinente desenvolver um website especifico para os cursos de design, que
permita mostrar as dinâmicas desenvolvidas e apresente os trabalhos de maior relevo no universo dos cursos que
possam vir a integrar o atual campo do design, na ESTG. Este website poderá eventualmente ser desenvolvido no
âmbito das unidades curriculares do curso, para que possa, ele próprio, constituir um trabalho de portfolio realizado
pelos alunos. 

 Contemplam-se ainda as possibilidades de poder dar relevo a propostas de projetos desenvolvidas por alunos, no
âmbito da divulgação e criação de um portfolio global, em formato impresso, desde que sejam reunidas as condições
financeiras para implementar as ideias propostas.

 
9.1.1. Improvement measure 

- Dissemination of the Communication Design course -
 The absence of a specific website for the dissemination of the Communication Design course, setting out the contents

and the information needed to clarify possible new students about the training offer, and to present a portfolio of works
done in the sequence of studies, is certainly a weak point in the course, which can jeopardize the ability to attract new
students to attend the course.

 While disclosure and presentation of work results and projects developed, is regularly done through exhibitions in
ESTG and IPP spaces intended for this purpose, and in areas of the city that allow visibility and presentation of results
to the community, the Course is not properly disclosed in a broader network of national and international level, taking
advantage of digital communication networks.

 The curriculum presentation is made in the websites of Superior School of Technology and Management (ESTG) and
Polytechnic Institute of Portalegre (IPP), and the dissemination of major actions, as exemplified by the exhibitions,
integration in projects and prizes won, are also disclosed in these websites and social networks, including Facebook,
however, there is no portfolio that is representative of the projects developed in the course.

 By the reasons presented, the development of a specific website for the design courses seems appropriate, allowing
the display of its dynamic and the presentation of the most relevant works that integrate the design field in ESTG. This
website may eventually be developed as part of some of the course curricular units, so it can constitute a portfolio of
work done by students. It also includes the possibility to reinforce project proposals developed by students under the
disclosure and the creation of a global portfolio, in print, provided that financial conditions allow the implementation of
the proposed ideas.

 
 
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

Considerando as possibilidades técnicas de concretização da proposta de realização de um website específico para o
curso, considera-se que esta medida é de prioridade alta, no que concerne à construção digital da proposta, e de
prioridade média na apresentação de um portfolio global impresso. Sendo assim, apontam-se como tempos de
implementação:

 . A construção do website, com inclusão de conteúdos de informação curricular, e outros, considerados pertinentes
numa perspetiva de divulgação: final do ano letivo de 2015/2016;

 . Inclusão de um portfolio global, representativo do trabalho desenvolvido no curso: até ao final do primeiro semestre
do ano letivo de 2016/2017.

 
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

Considering the technical possibilities of achievement the proposal of a specific website for the course, it is
considered that this measure is a high priority, with regard to the proposed digital construction, and medium priority in
the presentation of a printed global portfolio. Thus, these are the proposed implementation times:

 . The construction of the website, with inclusion of educational information, and other materials considered relevant
from a disclosure perspective: end of the school year 2015/2016;

 . Inclusion of a global portfolio, representative of the work developed in the course: by the end of the first semester of
the school year 2016/2017.

 
9.1.3. Indicadores de implementação 

⋅ A realização de um website, específico para o curso, respeitando os períodos previstos para a sua implementação. A
verificação da sua implementação deve ser constante, a partir da data de início prevista.

 ⋅ A realização de um portfolio global dos trabalhos desenvolvidos no curso;
 ⋅ O aumento do número de inscrições no curso, na primeira vaga de entrada para o ensino superior;

 ⋅ Aumento do número de alunos, colocados, que selecionam o curso nas primeiras opções de colocação.
 

 
9.1.3. Implementation indicators 

. Creating a website specific to the course, respecting the periods specified for its implementation. The monitoring of
the implementation must be constant, from the expected start date.

 . Achieving a global portfolio of work carried out in the course;
 . Increasing the number of course applicants, in the first entry stage in higher education;

 . Increasing the number of enrolled students, that selected this course in the top placement options.
 

 



10. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 
<sem resposta>

 
10.1.1. Synthesis of the intended changes 

<no answer>

 

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

Mapa XI

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
 Design de Comunicação

 
10.1.2.1. Study programme:

 Communication Design

 
10.1.2.2. Grau:

 Licenciado

 
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 <sem resposta>

 
10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 <no answer>

 

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
(0 Items)  0 0

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII

10.2.1. Ciclo de Estudos:
 Design de Comunicação

 
10.2.1. Study programme:

 Communication Design

 
10.2.2. Grau:

 Licenciado

 
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 <sem resposta>

 
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 <no answer>

 
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 <sem resposta>



 
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

 <no answer>

 

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
(0 Items)       

<sem resposta>

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 <sem resposta>

 
10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
10.3.4. Categoria:

 <sem resposta>

 
10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 <sem resposta>

 
10.3.6. Ficha curricular de docente:

 <sem resposta>

 

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:
 <sem resposta>

 
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 <sem resposta>

 
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

 <sem resposta>

 
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 <sem resposta>

 
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 <no answer>

 
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

 <sem resposta>

 
10.4.1.5. Syllabus:

 <no answer>



 
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

 <sem resposta>

 
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 <no answer>

 
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 <sem resposta>

 
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 <no answer>

 
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 <sem resposta>

 
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 <no answer>

 
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 <sem resposta>

 


