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ACEF/1415/23447 — Guião para a auto-avaliação
corrigido
Caracterização do ciclo de estudos.
A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Escola Superior Artística Do Porto
A1.a. Outras instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:
A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior Artística Do Porto
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 162/0 de 23/08/2013
A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Design
A6. Main scientific area of the study programme:
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):
214
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:
<sem resposta>
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 / 3 anos
A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
6 semesters / 3 years
A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
30
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A11. Condições específicas de ingresso:
Prova de acesso nacional de Português, ou Desenho, ou História da Cultura e das Artes.
A11. Specific entry requirements:
National access exam of Portuguese, or Drawing, or History and Culture of the Arts.

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):

Não aplicável

Not applicable

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

DGN

69

0

Multimédia

MM

27

0

Comunicação

COM

6

0

Ciências Sociais

CS

6

0
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Tecnologias da Informação e
Comunicação

TIC

12

0

Desenho

DES

12

0

História Arte

HA

9

0

Cinema e Audiovisual

CAV

6

0

Fotografia

FOT

6

0

Teoria e Critica da Arte

TCA

9

0

Livres

-

0

18

162

18

(11 Items)

A14. Plano de estudos
Mapa II - Não aplicável - 1º Ano / 1º 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:
1º Ano / 1º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 1st Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Duração /
Scientific Area (1) Duration (2)

História da Arte I

HA

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Observações /
ECTS
Contact Hours (4)
Observations (5)

S

75

T30; OT15

3

Obrigatória

Expressão Audiovisual CAV

S

150

TP45

6

Obrigatória

Arte e Psicologia

CS

S

75

T30; OT15

3

Obrigatória

Desenho I

DES

S

150

TP45

6

Obrigatória

Expressão Fotográfica FOT

S

150

TP60

6

Obrigatória

Expressão Gráfica

S

150

TP60

6

Obrigatória

DGN

(6 Items)

Mapa II - Não aplicável - 1º Ano / 2º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Design de Comunicação
A14.1. Study programme:
Communication Design
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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:
1º Ano / 2º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 2nd Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Duração /
Scientific Area (1) Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Observações /
ECTS
Contact Hours (4)
Observations (5)

História da Arte II

HA

S

75

T- 30; OT- 15

3

Obrigatória

Teoria e História do
Design

TCA

S

75

30 T

3

Obrigatória

Arte e Sociedade

CS

S

75

T -30; OT- 15

3

Obrigatória

Desenho II

DES

S

150

45 TP

6

Obrigatória

Tecnologias Digitais

TIC

S

150

60 TP

6

Obrigatória

Design de
Comunicação I

DGN

S

225

75 TP

9

Obrigatória

(6 Items)

Mapa II - Não aplicável - 2º Ano / 3º 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:
2º Ano / 3º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / 3rd Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
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Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Duração /
Scientific Area (1) Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Observações /
ECTS
Contact Hours (4)
Observations (5)

História da Arte III

HA

S

75

T- 30; OT- 15

3

Obrigatória

Argumento para
Multimédia

COM

S

75

45 TP

3

Obrigatória

Design de
Comunicação II

DGN

S

225

75 TP

9

Obrigatória

Lógica de
Programação

TIC

S

75

45 TP

3

Obrigatória

Tipografia

DGN

S

150

45 TP

6

Obrigatória

Design de Jogos

DGN

S

150

45 TP

6

Optativa

(6 Items)

Mapa II - Não aplicável - 2º Ano / 4º 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:
2º Ano / 4º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / 4th Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Duração /
Scientific Area (1) Duration (2)

Horas Trabalho /
Horas Contacto /
Observações /
Working Hours
ECTS
Contact Hours (4)
Observations (5)
(3)

Design de
Comunicação
Multimédia I

MM

S

150

60 TP

6

Obrigatória

Animação para
Multimédia

MM

S

150

60 TP

6

Obrigatória

Ambientes
Programação para
Multimédia

TIC

S

75

45 TP

3

Obrigatória

Design Editorial I

DGN

S

150

45 TP

6

Obrigatória

Tendências da Arte
Contemporânea

TCA

S

75

T - 30; OT - 15

3

Obrigatória

Projecto de Impressão II IMP

S

150

45 TP

6

Optativa

(6 Items)
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Mapa II - Não aplicável - 3º Ano / 5º 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:
3º Ano / 5º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd Year / 5th Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Duração /
Scientific Area (1) Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Observações /
ECTS
Contact Hours (4)
Observations (5)

Estética

TCA

S

75

30 T; 15 OT

3

Obrigatória

Arte e Comunicação
Multimédia

MM

S

75

45 TP

3

Obrigatória

Design de
Comunicação
Multimédia II

MM

S

150

60 TP

6

Obrigatória

Design Audiovisual

DGN

S

150

60 TP

6

Obrigatória

Ilustração

DGN

S

150

45 TP

6

Obrigatória

Som

AP

S

150

45 TP

6

Optativa

Cinema Publicitário

CAV

S

75

45 TP

3

Optativa

Ilustração e Publicação
AP
Independente

S

75

45 TP

3

Optativa

Estúdio I

FOT

S

150

60 TP

6

Optativa

Arquitetura e paisagem
FOT
na fotografia

S

150

45 TP

6

Optativa

Cinema de Animação

S

75

45 TP

3

Optativa

CAV

(11 Items)

Mapa II - Não aplicável - 3º Ano / 6º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Design de Comunicação
A14.1. Study programme:
Communication Design
A14.2. Grau:
Licenciado
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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:
3º Ano / 6º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd Year / 6th Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Duração /
Scientific Area (1) Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Observações /
ECTS
Contact Hours (4)
Observations (5)

Publicidade e
Marketing

COM

S

75

30 T

3

Obrigatória

Laboratório de
Comunicação
Multimédia

MM

S

150

60 PL; 30 OT

6

Obrigatória

Produção

DGN

S

75

45 TP

3

Obrigatória

Projecto

DGN

S

150

45 TP; 15 OT

6

Obrigatória

Estágio

DGN

S

150

30 OT; 90 E

6

Obrigatória

Design Editorial II

DGN

S

150

45 TP

6

Obrigatória

(6 Items)

Perguntas A15 a A16
A15. Regime de funcionamento:
Diurno
A15.1. Se outro, especifique:
Não aplicável
A15.1. If other, specify:
Not applicable
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)
Paulo Jorge Monteiro de Oliveira

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 III - Cor Ideal, Artes Gráficas, Lda.
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Cor Ideal, Artes Gráficas, Lda.
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A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._bruno martins.pdf
Mapa III - Raul Pina Design, Lda.
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Raul Pina Design, Lda.
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._liliana faustino.pdf
Mapa III - Filmografo, Lda.
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Filmografo, Lda.
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._vania clara.pdf
Mapa III - Idiot Mag
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Idiot Mag
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._ana rita santos.pdf
Mapa III - VICE Portugal, Lda.
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
VICE Portugal, Lda.
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._barbara casquinha.pdf
Mapa III - Tovisi – Eng.ª e Construção, SA
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Tovisi – Eng.ª e Construção, SA
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._luisa cruz.pdf
Mapa III - Studio Dobra
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Studio Dobra
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._antonio pedro santos.pdf
Mapa III - Brandit – Gestão de Representações e Marcas, Lda.
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Brandit – Gestão de Representações e Marcas, Lda.
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._ana sofia gomes.pdf
Mapa III - Numeios, Publicidade e Meios de Comunicação, Lda.
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
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Numeios, Publicidade e Meios de Comunicação, Lda.
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._vasco soares.pdf
Mapa III - Novo Design
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Novo Design
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._barbara araujo.pdf
Mapa III - Nunus Publicidade, SA
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Nunus Publicidade, SA
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._catarina ribeiro.pdf
Mapa III - Mariana Baldaia
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Mariana Baldaia
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._julio moura.pdf
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.
A17.2._mapa_estagios.pdf

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.
Desde o início e durante o tempo de que dura o estágio, o Coordenador de Estágio na ESAP (docente),
exerce um papel preponderante ao longo do processo.
O docente, com uma periodicidade acordada no início, solicita à instituição que recebe o estagiário o
preenchimento de um formulário on-line onde esta indica quais as tarefas desenvolvidas pelo aluno e faz
uma apreciação do seu desempenho a diferentes níveis, de acordo com os critérios de avaliação do aluno.
O docente vai mantendo o contacto com o local de estágio e acompanhamento do aluno. Este
acompanhamento individualizado, tem o objectivo de orientar o aluno e ajudar a melhorar o seu
desempenho,
A Direção de Curso, através do seu secretariado, acompanha todo este processo e supervisiona a
assinatura dos protocolos com as diversas instituições.
A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service
training periods.
From the beginning and during the time that lasts the stage, the Internship Coordinator in ESAP (teacher),
plays a major role throughout the process.
The teacher, at intervals agreed at the start, asks the institution receiving the trainee, to complete an online
form, where it is indicated which tasks are developed by the student, and also makes an evaluation of its
performance on different levels, according to the criteria of student assessment. The teacher will maintain
contact with the internship location and monitoring of the student. This individualized monitoring, aims to
guide the student and help improve their performance.
The Course Director, through its secretariat, accompanies this process and supervises the signing of the
protocols with the various institutions.
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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.
A17.4.1._Regulamento.pdf
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 / Habilitação Profissional /
Professional Title
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:
A ESAP possui três pólos principais onde são leccionadas as aulas do Curso de Design e Comunicação
Multimédia, localizados no centro da cidade do Porto, considerado como património mundial da Unesco.
Os três pólos principais estão localizados no Largo de S. Domingos nº 80, no Palácio de Belmonte nº 49 e
no Edifício do Infante nº 131.
A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._Regulamento de Creditação ESAP.pdf
A20. Observações:
Os estágios constantes do ponto A17.1 e respectivos protocolos de cooperação, reportam-se ao ano
lectivo 2013/14. A razão deve-se ao facto de Estágio ser uma unidade curricular do sexto semestre, e à
altura do preenchimento do presente documento o processo de contacto com as entidades que recebem
os estagiários ainda está na fase inicial.
A20. Observations:
The In-service training, mentioned in point A17.1 and their cooperation protocols relate to the academic
year 2013/14. The reason is due to the fact that Internship is a curricular unit of the sixth semester, and up
to the completion of this document the process of contact with the entities that receive trainees is still in
its early stages.

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
O ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado, pretende desenvolver, de uma forma sólida,
competências nos domínios do design, da comunicação e do multimédia, integrando as componentes da
tecnologia e da arte, facilitando a experimentação e estimulando a criatividade.
A estrutura e o plano de estudos do curso foram desenhados de modo a conciliar, não só a reflexão,
análise e compreensão de conteúdos, mas também a capacidade de elaborar e construir respostas
concretas, nos domínios do design e comunicação multimédia. Assim, associando 'o saber', 'o saber estar'
e 'o saber fazer', procura-se promover nos alunos o desenvolvimento das competências necessárias para
reflectir, conceber e criar com originalidade, qualidade e eficácia.
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1.1. Study programme's generic objectives.
The study cycle, intends to develop in a solid way, competences in the design, communication and
multimedia fields, integrating the components of tecchnology and art, making way to experimentation and
stimulating creativity.
The structure and the study plan were designed to reconcile not only the reflection, analysis and
understanding of content, but also the ability to design and build concrete answers in multimedia design
and communication fields. Thus, associating 'knowledge', 'knowing how to be' and 'know-how' looking to
promote students' development of skills necessary to reflect, conceive and create with originality, quality
and efficacy.
1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição.
A ESAP, é uma escola com trinta anos de existência e uma enorme tradição no ensino artístico. Ministra
cursos que abrangem uma grande variedade do espectro artístico tais como arquitectura, fotografia,
teatro, cinema e audiovisual, artes plásticas. O ciclo de estudos de Design e comunicação multimédia,
complementa essa oferta formativa, elevando desta forma a missão da instituição para um patamar mais
abrangente, e adequado ás necessidades do mundo do trabalho.
1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's
mission.
The ESAP is a school with thirty years of existence and a huge tradition in art education. Teaches courses
that cover a wide range of artistic spectrum such as architecture, photography, theater, cinema,
audiovisual and the fine arts. The study cycle of Design Communication and Multimedia, supplements this
training offer, thus elevating the mission of the institution to a higher and more comprehensive level and
appropriate to the needs of the working world.
1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
O curso tem como principal meio de divulgação o sítio da internet, encontrando-se em fase final de
implementação o microsite do curso para uma divulgação mais específica das actividades curriculares e
extracurriculares, visonamento de trabalhos e portfolios, o currículo dos docentes e a agenda cultural. A
direção de curso promove regularmente reuniões de coordenação com os docentes e mantêm um horário
de atendimento permanente para os alunos. Desde 2009 promove a conferência anual de design, Plug &
Play, que tem vindo a instituir-se como um grande evento cultural na cidade do Porto na área do design e
multimédia. Outros meios de divulgação, são a participação de forma regular em eventos em escolas e
feiras pedagógicas.
1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
The website of ESAP is a main mean of disseminating the schools' activity in a daily basis. It's currently in
the final stage of implementation the microsite of the course for a more specific disclosure of curricular
and extracurricular activities, exhibition of final projects and portfolios, the curriculum of teachers and the
cultural agenda. The coordination of the study program, regularly promotes meetings with teachers and
maintains a permanent attending hours for students. Since 2009 promotes the annual design conference
Plug & Play, that has been establishing itself as a major cultural event in the city of Porto in the area of
design and multimedia. Other means of dissemination, is the regular participation at events in schools and
educational fairs.

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.
A estrutura curricular e o plano de estudos, bem como a sua revisão, são propostos por uma comissão
nomeada pela Direção Académica para o efeito e coordenada pela Direção de Curso, órgão de caráter
pedagógico e de gestão, com o parecer do Departamento de Artes Visuais, sendo posteriormente revisto e
ratificado pelo Conselho Científico, sob parecer favorável do Conselho Pedagógico e homologado pela
Direção Académica.
Os programas das Unidades Curriculares são propostos pelos docentes em coordenação com as
directivas da Direção de Curso e submetidos ao Departamento de Artes Visuais e Secção Autónoma de
Teoria e Crítica, sendo revistos e ratificados em Conselho Científico e homologados pela Direção
Académica.
A distribuição do serviço docente é proposto pela Direção de Curso, com o parecer do Departamento de
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Artes Visuais, sendo posteriormente revisto e ratificado pelo Conselho Científico e homologado pela
Direção Académica.
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.
The curriculum and the syllabus and its review are proposed by a committee appointed for that purpose by
the Academic Director and coordinated by the Course Coordinator, a pedagogical and management body,
with the opinion of the Department of Visual Arts subsequently being reviewed and ratified by the Scientific
Council, under favorable opinion of the Pedagogical Council and approved by the Academic Director.
The programs of the curricular units are proposed by teachers in coordination with the orientation of the
Course Coordinator and submitted to the Department of Visual Arts and the Autonomous Section of
Theory and Art Critic, and are reviewed and ratified by the Scientific Council and approved by the
Academic Direction.
The distribution of teaching service is proposed by the course Coordinator with the opinion of the
Department of Visual Arts, subsequently revised and ratified by the Scientific Council and approved by the
Academic Director.
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.
A ESAP é tutelada pela Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto, onde docentes, alunos e
funcionários podem tornar-se cooperantes através do pagamento de uma pequena quota.
O Conselho Geral, a Direção Académica, o Conselho Científico, o Conselho Pedagógico, os
Departamentos, Secções Autónomas e a Direção de Curso são orgãos eleitos anualmente ou de 2 em 2
anos, onde tem assento docentes, estudantes e funcionários, garantindo assim uma participação ativa nos
processos de decisão que afetam o processo de ensino e aprendizagem, bem como a sua qualidade.
A participação dos docentes nos processos de tomada de decisão sobre o processo de
ensino/aprendizagem é assegurada através das reuniões de coordenação, bem como a partir dos
relatórios de docência efetuados no final de cada semestre. A participação é também assegurada ao nível
do Conselho Pedagógico, no qual tem assento um representante docente e um representante dos
estudantes.
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.
The Artistic School of Porto is governed by the Artistic Cooperative of Higher Education of Porto, where all
teachers, students and staff can become a cooperator by paying a small symbolic fee.
The General Council, the Academic Board, the Scientific Council, the Pedagogical Council, Departments
and Autonomous Sections and the Course Coordinator are elected annually, or 2 in 2 years. Teachers,
students and employees can participate with their vote, thus ensuring active participation in decisionmaking processes that affect the process of teaching and learning, as well as its quality.
The participation of teachers in decision-making processes on the teaching / learning process is ensured
through coordination meetings, as well as from the teaching of reports made at the end of each semester.
Participation is also ensured at the level of the Pedagogical Council, which has one teacher representative
and a student representative.

2.2. Garantia da Qualidade
2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
A estrutura orgânica da ESAP, adequada ao RJIES, permite o controle da organização pedagógica e
científica dos ciclos de estudo em funcionamento, nos quais se integra a Licenciatura em Design e
Comunicação Multimédia. A Direção Académica, Conselho Científico e Conselho Pedagógico decidem,
recomendam ou dão pareceres a questões que são da sua estrita competência relativas ao curso. Este é
ainda apoiado pelas estruturas académicas, Direção de Curso que coordena o funcionamento do mesmo e
pelos Departamentos de Artes Visuais e as Secções Autónomas de Teoria, Critica e História e de Ciências
Socias, em que se inserem as áreas científicas do curso de Design e Comunicação Multimédia. Quanto aos
mecanismos de garantia de qualidade, para além da publicitação do regulamento de funcionamento do
Curso, disponível na página web da ESAP, encontra-se a funcionar uma Comissão que prepara normas e
regulamentos de avaliação de desempenho e cuja implementação será feita no próximo ano lectivo.
2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme.
The organizational structure of the ESAP, conformed to RJIES, allows control of educational and scientific
organization of functioning courses of study, in which integrates a degree in Design and Multimedia
Comunication. The Academic Direction, Educational and Scientific Board, decide, recommend or give
advice on matters falling within its competence regarding the study programmes. This is further supported
by academic structures, Course Coordinator who coordinates the operation of the same, and the
Department of Visual Arts and the Autonomous Section of Theory, Criticism, History and Social Sciences,
which it supports the scientific areas of the study programme. Regarding the mechanisms for quality
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assurance, in addition to publicizing the internal operating rules, in the ESAP website, there is a
functioning Commission that sets rules and regulations for performance evaluation and whose
implementation will be done next academic year.
2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função
na instituição.
A Escola Superior Artística do Porto tem como principal órgão de gestão académica a Direção Académica.
É estritamente a este órgão que a Direção do Curso de Design e Comunicação Multimédia, órgão máximo
pela coordenação do ciclo de estudos, reporta. Assim, em termos de estrutura organizacional, a Direção
do Curso de Design e Comunicação Multimédia, sempre que necessário consultando os Departamentos e
Secções Autónomas afectas ao Curso, remete os mais diversos assuntos à Direção Académica para
aprovação dos mesmos (a qual, por sua vez, remete para outros órgãos académicos, como por exemplo o
Conselho Científico e o Conselho Pedagógico). Caso seja necessária qualquer retificação, a Direção
Académica devolve o assunto à Direção do Curso, para que se proceda à respectiva revisão. Estes
assuntos vão desde os programas das diferentes Unidades Curriculares vigentes, assim como a
distribuição de serviço docente e o plano de atividades do ano lectivo.
2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
The Artistic School of Porto main body of academic management is the Academic Direction. It is strictly to
this body that the direction Coordinator of Design and Multimedia Communication, the maximum body for
coordinating the course, reports. Thus, in terms of organizational structure, the Course Coordinator, when
necessary, consults the Departments and Autonomous Sections allocated to the Course, and refers the
various subjects to the Academic Director for approval (which, in turn, refers to other academic bodies,
such as the Pedagogical Council and Scientific Council). If any correction is necessary, the Academic
Director returns the matter to the Coordinator of the Course, to proceed with their revision. These issues
range from the programs of the different existing curricular units, and the distribution of teaching service
and the plan of activities of the academic year.
2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de
estudos.
O curso realiza reuniões de coordenação periódicas com os docentes afim de coordenar programas,
trabalhos e atividades. Os alunos estão organizados na Assembleia de Estudantes reconhecida
estatutariamente, representados nos Órgãos Académicos. A dimensão do curso garante a comunicação e
a relação interpessoal. O Diretor de Curso é o principal promotor da qualidade do curso, também os
Diretores de Departamento e Secções Autónomas são garantes da qualidade ao promoverem reuniões de
coordenação contribuem para a discussão dos melhores mecanismos de qualidade. A recolha e a síntese
dos contributos de garantia de qualidade é da responsabilidade da Direção de Curso e da Direção
Académica procedendo à implementação que entenda pertinente. Está em curso um processo de
regulamentação de avaliação de desempenho docente. A tutela da ESAP, é da responsabilidade da
Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto (CESAP) entidade instituidora com utilidade pública
sem fins lucrativos.
2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study
programme.
The course holds regular coordination meetings with the teachers in order to coordinate programs and
work activities. Students are organized in the Student Assembly recognized statutorily and represented in
Academic Bodies. The dimension of the course ensures communication and interpersonal relationship.
The Course Coordinator is the chief promotor of quality of the course, also the Directors of Departments
and Autonomous Sections are guarantors of quality to promote coordination meetings contribute to the
discussion of the best quality mechanisms. The gathering and synthesis of the contributions of quality
assurance is the responsibility of the Course Coordinator and Academic Direction, that proceed to its
implementation when deemed appropriate. There is an ongoing regulatory process for evaluating teacher
performance. The tutelage of ESAP is the responsibility of Cooperative Higher Education Artistic Porto
(ESCAP) founding entity with utility nonprofit.
2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade
<sem resposta>
2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de
melhoria.
Os dados obtidos nas avaliações são transformados em ações de melhoria, quer ao nível do
funcionamento das unidades curriculares, quer ao nível dos recursos materiais, quer ainda ao nível da
reformulação curricular do ciclo de estudos, sempre que tal se justifique.
2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions.
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The data obtained in the evaluations are transformed into improvement actions, be it in terms of the
functioning of curricular units, both in terms of material resources, or in terms of curriculum reform of the
course, whenever appropriate.
2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
Em dezembro de 2011 o Curso de Design e Comunicação Multimédia foi alvo de acreditação preliminar
com decisão favorável pela A3ES.
Em julho de 2013, fruto de uma auto avaliação do ciclo de estudos, foi realizada uma alteração da estrutura
curricular e do plano de estudos.
2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years.
In December 2011 the Course Design and Multimedia Communication was preliminary accreditation target
with positive decision A3ES.
As a result of a self-assessment of the course, we made a change in curriculum structure and study plan in
July 2013.

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 Multimédia

160.7

Biblioteca

134.3

Oficinas

117

Laboratório Fotográfico

131.4

Estúdio Fotográfico
Sala de Professores

50.6
32.3

Sala de Reuniões

20.2

Estudio de Cine-Video

78.7

Salas de Edição de Cine-Video

80.5

Auditório

134.3

Salas de aulas

419.1

Galeria I

63.7

Galeria II

120

Sala de Actos

65.1

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

Postos de trabalho Sala Multimédia

24

Licenças Adobe Design Suite CS4

19

Computador Portatil para Docentes

4

Estiradores de Desenho

27

Postos de Trabalho em Laboratório Fotográfico

13

Prensas de Gravura

3

Postos de Edição de Video

6

Equipamentos de Projecção

8

Workcenter 7228 (Fotocopiadora)

2
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Central Audio Visual - Auditório & Sala de Actos (Projector/Computador/Amplificação Sonora/etc.)

2

Digitalizadores

2

Postos de trabalho de consulta livre (Computadores)

10

Rede Wireless c/acesso a WWW

1

Postos de trabalho Sala de montagem

20

Licenças Adobe CC

12

Posto de trabalho Sala cinema de animação
PCs na sala de acesso livre no Centro informático

2
9

Plotter Hp Designjet 500

1

Plotter Hp Designjet 500 ps

1

Plotter Hp designjet 130

1

Plotter Hp Designjet Z3100 Photo

1

Plotter Epson Stylus Pro 7800

1

3.2 Parcerias
3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
Parcerias Erasmus:
Academy of Fine Arts in Gdänsk – Polónia
EASD Vitoria-Gasteiz ADGE
Escuela de Arte Y Superior de Diseño de La Rioja - Logroño – Espanha
Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias – Espanha
Escuela Universitária de Artes y Espetáculos da Universidad Rey Juan Carlos de Madrid – Espanha
Tartu Art College – Estónia
Escola D’Art i Superior de Disseny Serra i Abella (Barcelona) – Espanha
3.2.1 International partnerships within the study programme.
Erasmus parternerships:
Academy of Fine Arts in Gdänsk – Poland
EASD Vitoria-Gasteiz ADGE - Spain
Escuela de Arte Y Superior de Diseño de La Rioja - Logroño – Spain
Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias – Spain
Escuela Universitária de Artes y Espetáculos da Universidad Rey Juan Carlos de Madrid – Spain
Tartu Art College – Estonia
Escola D’Art i Superior de Disseny Serra i Abella (Barcelona) – Spain
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.
O curso de Design e Comunicação Multimédia beneficia das parcerias institucionais acordadas pela
Direção Académica (Esap) e pela Direção da Cooperativa (Cesap). A ESAP e o curso de Design e
Comunicação Multimédia têm uma parceria com a Universidade Lusófona no âmbito dos estágios
internacionais CAMKA, onde no ano lectivo 2013-14 participaram dois alunos do curso. O restante trabalho
realizado pela Direção de Curso de Design e Comunicação Multimédia está focalizado para as muitas
empresas e entidades com as quais estabelecemos protocolos de estágio, a maior parte delas ligadas ao
tecido empresarial.
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
The course of Design and Multimedia Communication benefits from institutional partnerships agreed by
the Academic Board (ESAP) and CESAP's Board. ESAP's and the course of Design and Multimedia
Communication have a partnership with Universidade Lusófona, under the international CAMKA
internships, in which on the academic year 2013/2014, two students attended it.
The remaining work carried out by the Course Direction of Design and Multimedia Communication is
focused for the many companies and organizations with which we have established training protocols,
most of them linked to the business world.
3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
Não aplicável.
3.2.3 Intrainstitucional colaborations with other study programmes.
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Not applicable.

4. Pessoal Docente e Não Docente
4.1. Pessoal Docente
4.1.1. Fichas curriculares
Mapa VIII - Alexandra Trevisan da Silveira Pacheco
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alexandra Trevisan da Silveira Pacheco
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar 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 - Cidália Maria da Cruz Henriques
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cidália Maria da Cruz Henriques
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
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 - Carlos Alberto de Matos Trindade
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Alberto de Matos Trindade
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
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Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar 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 - Henrique António Muga
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Henrique António Muga
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
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 - Maria de Fátima Alves Sales
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria de Fátima Alves Sales
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar 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 Eduarda Dias Neves
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Maria Eduarda Dias Neves
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar 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 - Ana Luísa Von Haffe Garcia
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Luísa Von Haffe Garcia
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Assistente Estagiário ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
13
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - António Joaquim Azevedo Almeida
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Joaquim Azevedo Almeida
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
25
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Eduardo José Botelho Baptista Morais de Sousa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Eduardo José Botelho Baptista Morais de Sousa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
54
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Francisco José da Cruz de Jesus
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Francisco José da Cruz de Jesus
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
58
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Alice Correia Cardoso
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Alice Correia Cardoso
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
42
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Paulo Jorge Monteiro de Oliveira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Jorge Monteiro de Oliveira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Assistente Estagiário ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
79
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Paulo Jorge da Silva Fernandes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Jorge da Silva Fernandes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Assistente Estagiário ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
75
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Sandra Isabel Valente Antunes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sandra Isabel Valente Antunes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
58
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Daniel da Cruz Brandão
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Daniel da Cruz Brandão
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
75
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Álvaro Graça de Castro Feijó
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Álvaro Graça de Castro Feijó
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado 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 - Hugo Filipe Rodrigues Paquete
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Hugo Filipe Rodrigues Paquete
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
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4.1.1.4. Categoria:
Assistente Estagiário 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 - João Tiago Osório de Castro Santos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Tiago Osório de Castro Santos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
33
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Jorge Fernando Teixeira Marques
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Fernando Teixeira Marques
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
17
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Marco Aurélio Borges Ribeiro Miranda
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Marco Aurélio Borges Ribeiro Miranda
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
83
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Rui Sérgio de Sousa Cândido Lourosa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Sérgio de Sousa Cândido Lourosa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Assistente Estagiário 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 - Raul Manuel Barbosa Vaz Rabaça
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Raul Manuel Barbosa Vaz Rabaça
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
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
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

Área científica / Scientific Area
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Grau /
Degree
Alexandra Trevisan
da Silveira Pacheco

Doutor

Regime de tempo / Informação/
Employment link
Information
História da Arte

100

Ficha submetida

Cidália Maria da Cruz
Mestre
Henriques

Ciências da Educação

100

Ficha submetida

Carlos Alberto de
Matos Trindade

Doutor

Humanidades-Artes

100

Ficha submetida

Henrique António
Muga

Mestre

Psicologia

100

Ficha submetida

Maria de Fátima Alves
Doutor
Sales

Arquitectura

100

Ficha submetida

Maria Eduarda Dias
Neves

Doutor

Filosofia

100

Ficha submetida

Ana Luísa Von Haffe
Garcia

Licenciado Artes Plásticas - Pintura

13

Ficha submetida

António Joaquim
Azevedo Almeida

Licenciado Artes Plásticas - Pintura

25

Ficha submetida

Eduardo José Botelho
Baptista Morais de
Mestre
Sousa

Ciências da Comunicação

54

Ficha submetida

Francisco José da
Cruz de Jesus

Mestre

História da Arte

58

Ficha submetida

Maria Alice Correia
Cardoso

Mestre

Multimédia em Educação

42

Ficha submetida

Paulo Jorge Monteiro
Licenciado Arte e Comunicação
de Oliveira

79

Ficha submetida

Paulo Jorge da Silva
Fernandes

75

Ficha submetida

Licenciado Multimédia

Sandra Isabel Valente
Mestre
Antunes

Artes digitais

58

Ficha submetida

Daniel da Cruz
Brandão

Doutor

Media digitais

75

Ficha submetida

Álvaro Graça de
Castro Feijó

Licenciado Cinema e Audiovisual

30

Ficha submetida

Hugo Filipe Rodrigues
Mestre
Paquete

Mestrado em Criação Artística Contemporânea /
ENTROPIA DISFUNCIONAL: NOISE, GLITCH E
CAOS NAS ARTES SONORAS

30

Ficha submetida

João Tiago Osório de
Mestre
Castro Santos

Design de Comunicação

33

Ficha submetida

Jorge Fernando
Teixeira Marques

Design

17

Ficha submetida

Cinema e Audiovisual

83

Ficha submetida

100

Ficha submetida

100

Ficha submetida

Mestre

Marco Aurélio Borges
Mestre
Ribeiro Miranda
Rui Sérgio de Sousa
Cândido Lourosa

Licenciado Arte e Comunicação

Raul Manuel Barbosa
Mestre
Vaz Rabaça

Artes Plásticas - Impressão

1472

<sem resposta>
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:

800

5434,8
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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):

475

3226,9

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):

175

1188,9

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):

354

2404,9

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:

800

5434,8

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):

443

3009,5

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
No fim de cada semestre letivo cada professor que lecionou uma UC deverá entregar na Direção de Curso
um relatório de docência em que deve referir como correu o semestre escolar e como se comportaram
todos, professores e alunos.
Em cada semestre é feita uma reunião de coordenação que visa coordenar mas também dar a conhecer
aos docentes do ciclo de estudos como foi o desempenho de professores e alunos.
Está neste momento em preparação e para implementação ainda neste 1º semestre do ano letivo 2014/2015
um questionário de avaliação dos professores pelos alunos.
Por fim, os professores são avaliados pelo desempenho e resultados que apresentam e mais ainda pelo
Conselho Pedagógico que concentra todas as queixas dos alunos. Estas queixas se provadas e,
dependendo da gravidade que apresentam, poderão ser motivo de suspensão ou repreensão do docente
em causa.
4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
At the end of each semester every teacher who taught course units shall deliver in the course directing a
teaching report which shall state how was the school term and how they all behaved, teachers and
students.
In each half is made a coordination meeting which aims to coordinate but also to acquaint the study
cycle's teachers how was the performance of teachers and students.
It is currently in preparation and implementation still in the 1st semester of the school year 2014/2015 a
questionnaire for the evaluation of teachers by students.
Finally, teachers are evaluated by the performance and results that present and even more so by the
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Pedagogical Council that concentrates all complaints from students. These complaints, if proven right and,
depending on the severity which they present, may be grounds for suspension or reprimand the teacher
concerned.
4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
<sem resposta>

4.2. Pessoal Não Docente
4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos.
A ESAP conta com a colaboração de 28 funcionários em regime integral, com contrato de trabalho sem
termo.
4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme.
ESAP counts with the collaboration of 18 full time employees that have a permanent employment contract.
4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos.
Licenciatura - 10; Bacharelato - 1; Ensino Secundário - 5; Terceiro Ciclo do Ensino Básico - 5; Segundo
Ciclo do Ensino Básico - 3; Primeiro Ciclo do Ensino Básico - 4.
4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study programme.
Higher Education Degree– 10; Bachelor Degree – 1; High School - 5; 3rd Cycle of Elementary School – 5;
2nd Cycle of Elementary School – 3; 1st Cycle of Elementary School – 4.
4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
O desempenho do pessoal não docente é avaliado de forma contínua através dos responsáveis, bem como
através das reclamações apresentadas pela comunidade académica; sempre que se justifica são
realizadas reuniões entre os responsáveis e o pessoal envolvido para análise de resolução de problemas.
4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance.
The performance of the non-teaching staff is valued continuously by responsible personnel or through
complaints made by the academic community. Whenever justified meetings are made by the responsible
and involved personnel to analyze possible resolutions of the current problems.
4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.
A formação contínua é realizada no posto de trabalho, nomeadamente ao nível dos serviços
administrativos, sempre que se verificam alterações nos procedimentos e/ou no software utilizado; a
formação avançada é sobretudo realizada no exterior, destacando-se os cursos realizados no último ano
letivo pelas Bibliotecárias e pela Técnica do Serviço de Bolsas:
- II Encontro de Bibliotecas do Ensino Superior: Partilha, Criatividade e Engenho, 2013
- Webinar Novas Tendências em Edição e Leitura Eletrónica, 2013
- Webinar Organização e Representação da Informação: Arquivos, Bibliotecas e Museus, 2013
- Programa de Mobilidade em Bibliotecas do Ensino Superior: Programa de Formação de Utilizadores das
Bibliotecas da Universidade de Aveiro: Conteúdos e Atividades, 2014
- Workshop Repositórios Digitais e Gestão Integrada de Bibliotecas e Preservação, Conservação, Arquivo
e Restauro, 2014
- Formação Inicial para Técnicos com Análise de Bolsas de Estudo, 2014.
4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff.
The continuous assessment is apply at the work space, namely the administrative services, but every time
is verified any alteration in the procedures and/or software used. The advance formation is made mainly
outside the school and some of them were taken by the Librarians and the Scholarship Service Technical:
- II Higher Education Libraries Meeting: Sharing, Creativity and Ingenuity, 2013
- Webinar New Trends in Electronic Publishing and Reading, 2013
- Webinar Organization and Representation of Information: Archives, Libraries and Museums, 2013
- Mobility Program in Higher Education Libraries: User Training Program of the Aveiro´s University
Libraries: Content and Activities, 2014
- Digital Repositories and Integrated Management of Libraries and Preservation, Conservation, Restoration
and Archive Workshop, 2014
- Initial Training for Technicians with Scholarship Analysis.
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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

44

Feminino / Female

56

5.1.1.2. Por Idade
5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age
Idade / Age

%

Até 20 anos / Under 20 years

34

20-23 anos / 20-23 years

49

24-27 anos / 24-27 years

14

28 e mais anos / 28 years and more

3

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

23

2º ano curricular

14

3º ano curricular

22
59

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

30

30

25

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates

19

6

23

N.º colocados / No. enrolled students

16

6

19

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments
Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark

16
103

6
124

19
118

Nota média de entrada / Average entrance mark

131

132

132

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 aplicável.
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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.
O apoio pedagógico e de aconselhamento é prestado essencialmente pelo Diretor de Curso,
nomeadamente ao nível da escolha das unidades curriculares optativas. A escolha dos locais de estágio é
direccionada pelo docente da unidade curricular e acompanhada pelo Director de Curso.
5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
The pedagogical support and advice is provided mainly by the Course Coordinator, in particular in the
choice of optional curricular units. The choice of internship places is directed by the teacher of the course
and accompanied by the Course Director.
5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
A integração dos estudantes é promovida desde a sua chegada com a “Semana de abertura” do ano letivo,
organizada pela Direção Académica, em colaboração com as Direções dos cursos, a Associação de
Estudantes, a Comissão de Praxe e a ARTUNA – Tuna Mista da ESAP. Durante uma semana são
organizados vários eventos que permitem aos novos alunos conhecer o respetivo curso, as instalações, a
estrutura orgânica da ESAP, e estabelecer uma rede de ligações com os colegas do mesmo curso e dos
outros cursos.
5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
The integration of students is promoted since their arrival with the "Opening Week" of the school year,
organized by the Academic Director, in collaboration with the Courses Coordinators, the Student
Association, the Commission of Praxis ARTUNA - Joint "Tuna" of ESAP. For a week, various events are
organized, that allow new students to know the respective course, the facilities, the organizational
structure of the ESAP, and establish a network of connections with colleagues of the same course and
other courses.
5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.
Ao nível das possibilidades de financiamento, a ESAP dispõe do Gabinete do Serviço de Apoio Social
(SAS), que presta toda a informação necessária e assegura o processo de candidatura às Bolsas da Ação
Social; por outro lado, tanto através da CESAP como da Associação de Estudantes são estabelecidos
protocolos com algumas instituições bancárias, que permitem vantagens em termos financeiros. A
inserção no mercado de trabalho é promovida através dos estágios; simultaneamente, é canalisada para
os nossos alunos toda a informação relativa a ofertas de trabalho, estágios ou concursos.
Nos dois dias da Conferência anual Plug & Play, organizada pelo Curso, os alunos têm a possibilidade de
contactar diretamente com vários profissionais da área do Design.
5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities.
In terms of financing possibilities, ESAP has the Office of Social Support Service, which provides all the
necessary information and ensures the application process to Social Action scholarships; on the other
hand, both by CESAP and the Student Association protocols are established with some Banks that allow
advantages in financial terms. The integration into the labor market is promoted through the Internships;
simultaneously, information on job vacancies, internships or contests are channeled to our students.
In the two day period of the annual conference Plug & Play, organized by the Course, students have the
opportunity to contact directly with various professionals in the field of Design.
5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem.
Os resultados dos inquéritos de satisfação dos estudantes são dados a conhecer tanto aos docentes
como à Direção do ciclo de estudos, por forma a implementar as medidas necessárias à melhoria da
qualidade do processo de ensino-aprendizagem.
5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
The results of the students satisfaction surveys are reported to both the teachers and the Course
Coordinator, in order to implement the necessary steps to improve the quality of teaching-learning
process.
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5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
A mobilidade dos nossos estudantes, docentes e staff, ao nível do programa Erasmus+, é coordenada pelo
Gabinete de Relações Externas e Internacionais (GREI), que divulga toda a informação relativa aos
programas e parcerias em vigor, e assegura todos os aspetos logísticos inerentes à candidatura.
Ao nível do reconhecimento de créditos, o processo é acompanhado pela Direção de Curso e pelo
Conselho Científico, que aprova os planos de estudo e a respetiva creditação dos alunos em mobilidade.
5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.
The mobility of our students, faculty and staff at the level of the Erasmus+ program is coordinated by the
External and International Relations Office, which discloses all the information regarding the programs and
partnerships in place, and ensure all logistical aspects related to the application.
The accreditation process, is accompanied by the Course Coordinator and the Scientific Council that
approves the study plans and the respective accreditation of students in mobility.

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.
O ciclo de estudos e as metodologias de ensino, organizam-se de forma a obedecerem a uma sequência
de aprendizagem e desenvolvimento de competências. A Reflexão e a Análise são transversais ao plano de
estudos, correspondendo a uma evolução crescente do grau de complexidade. Pretende-se que os alunos
adquiram as competências necessárias para representarem conteúdos intelectuais e intuitivos e para
gerirem as mensagens no campo geral do Design e Comunicação Multimédia com uma consciência social,
ética e cultural inerente.
O desenho do Curso contempla uma estrutura flexível, encorajando o aluno à multidisciplinaridade e
interdisciplinaridade individual e em equipa de trabalho. O aluno tem um papel activo na construção do
seu currículo através da existência de disciplinas optativas.
Consideram-se assim 3 fases estruturantes: experimentação; amadurecimento e consolidação:
Primeira fase:
- experimentação e expressão dos diferentes tipos de linguagem (gráfica, audiovisual e textual);
- concepção criativa, pesquisa prática no sentido de um desafio às correntes comerciais;
- desenvolvimento de uma posição crítica relativamente ao seu trabalho;
Segunda fase:
- aplicação de conhecimentos a respostas concretas como forma de amadurecimento do espírito criativo
pessoal;
- interacção com o contexto social e cultural (incentivo à participação em concursos nacionais e
internacionais);
- estímulo da capacidade de análise e crítica do trabalho com ênfase na resolução de problemas, não
apenas técnicos como também de comunicação;
Terceira fase:
- exploração crítica do pensamento sobre o Design de Comunicação;
- investigação de temas centrais da prática do Design contemporâneo;
- consolidação do espírito criativo individual.
6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and
measurement of its degree of fulfillment.
The course and teaching methods, are organized in order to obey a sequence of learning and skills
development. Discussion and Analysis are transversal to the study plan, leading to a growing evolution of
complexity. It is intended that students acquire the skills needed to represent intellectual and intuitive
content and manage messages in the general field of Design and Multimedia Communication with a social
conscience, ethics and cultural inherent.
The course design offers a flexible structure, encouraging the student multidisciplinary and
interdisciplinary work as an individual or in a team. The student has an active role in shaping their own
curriculum through the existence of elective curricular units.
It therefore consider three structural phases: experimentation; maturation and consolidation:
First phase:
- Experimentation and expression of different kinds of language (graphic, audio-visual and textual);
- Creative design, practical research towards a challenge to trade flows;
- Develop a critical view of his work;
Second phase:
- Application of knowledge to concrete answers as a way of maturing of personal creative spirit;
- Interaction with the social and cultural context (encouraging participation in national and international
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competitions);
- Stimulating the capacity for analysis and critique of work with an emphasis on problem solving, not only
technical but also communication;
Third phase:
- Critical exploration of thought in Communication design;
- Research central themes on the practice of contemporary design;
- Consolidation of individual creative spirit.
6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de
trabalho.
No final de cada ano lectivo realizam-se reuniões de coordenação do corpo docente, iniciadas pela Direção
de Curso e pelo Departamento de Artes Visuais, através da figura do coordenador da área cientifica de
Design e Multimédia. Em ambas as situações faz-se a análise do ano lectivo. No primeiro caso faz-se uma
análise ao nível pedagógico, e no segundo faz-se a coordenação das diferentes áreas cientificas e análise
dos programas das unidades curriculares, assegurando-se a actualização científica. Destas reuniões saem
estratégias para melhoria contínua dos métodos de trabalho.
6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies
updating.
At the end of each school year meetings are held between the school faculty, initiated by the Course
Director and the Department of Visual Arts, through the figure of the scientific coordinator of the area of
Design and Multimedia. In both situations the academic year is analyzed. In the first case is made an
analysis of the educational level, and the second is to coordinate the different scientific areas and analyze
the programs of the curricular units, ensuring their scientific update. From these meetings come out
strategies for continuous improvement of working methods.

6.2. Organização das Unidades Curriculares
6.2.1. Ficha das unidades curriculares
Mapa X - História da Arte I
6.2.1.1. Unidade curricular:
História da Arte I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cidália Maria da Cruz Henriques, 3H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Compreensão e análise de conceitos.
Identificação, caracterização e análise de fenómenos artísticos.
Identificação e caracterização da criação artística.
Capacidade de problematização histórica.
Desenvolvimento de espírito crítico.
Desenvolvimento de capacidades de investigação.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understanding and analysis of concepts.
Identification, characterization and analysis of artistic phenomena.
Identification and characterization of artistic creation.
Historical questioning capacity.
Development of critical thinking.
Development of research capabilities.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A História da Arte e a Arte: perspectivas diversas. A perspectiva sociológica.
2. Arte: conceito, elementos e funções.
3. Arte clássica grega e romana.
4. Arte medieval: românico e gótico.
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5. Renascimento.
6. Maneirismo e Barroco.
7. Neoclassicismo.
8. Romantismo.
6.2.1.5. Syllabus:
1. The History of Art and the Art: different perspectives. The sociological perspective.
2. Art: concept, elements and functions.
3. Classical Greek and Roman Art.
4. Medieval Art: Romanesque and Gothic.
5. Renaissance.
6. Mannerism and Baroque.
7. Neoclassicism.
8. Romanticism.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Começa-se por abordar um conjunto de temáticas procurando desde logo abrir o caminho para a
aquisição de competências como a compreensão e análise de conceitos, o desenvolvimento do espírito
crítico e a capacidade de investigação (a História da Arte e as diferentes perspectivas de abordagem bem
como o conceito de Arte, os seus elementos e funções).
Análise de fenómenos artísticos que antecedem a formação, a partir do Renascimento, de um paradigma
de Arte que perdurará até finais do século XIX e que proporciona aos alunos um conjunto de referências e
ferramentas, quer conceptuais quer visuais, consideradas relevantes para um estudo mais aprofundado da
criação artística que marcou quatrocentos anos da História da Arte da Europa Ocidental.
Analisa-se,o Renascimento, o Barroco e o Romantismo de modo a que os alunos adquiram capacidade
para analisar as obras mais representativas destes fenómenos culturais e conhecer os respectivos
autores, integrando ambos, no seu contexto histórico.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
We begin by addressing a set of themes to immediately open the way for the acquisition of skills such as
understanding and analysis of concepts, the development of critical thinking and research capacity (Art
History and the different perspectives of approach and as the concept of Art, its elements and functions).
Artistic phenomena analysis prior to the formation, from the Renaissance, of an Art paradigm that will last
until the late nineteenth century and provides students with a set of references and tools, whether
conceptual or visual, considered relevant for further study the artistic creation that marked four hundred
years of history of art in Western Europe.
Analysis of the Renaissance, the Baroque and Romanticism so that students acquire the ability to analyze
the most representative works of these cultural phenomena and know their authors, integrating both in its
historical context.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Como metodologia propõe-se a exposição e o debate temáticos, assim como o visionamento crítico de
imagens.
A avaliação é feita, de acordo com o Regulamento de Avaliação aprovado pelo Conselho Pedagógico. Será
constituída por um teste escrito (a realizar no dia 12 de Janeiro) e a participação qualificada dos alunos
nas aulas à qual será atribuída uma ponderação entre 1 e 2 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
As methodology is proposed the exposure and the thematic debate, as well as the critical viewing of
images.
The assessment is made in accordance with the Assessment Regulations approved by the Pedagogical
Council. Shall consist of a written test (to be held on January 12) and the qualified participation of students
in classes which will be assigned a weighting between 1 and 2 values.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Atendendo ao número de alunos que compõem cada turma, as aulas são regularmente expositivas,
acompanhando-se essa exposição do visionamento crítico de imagens (diapositivos trabalhados em
suporte digital e documentários-vídeo). No entanto, os alunos são sempre estimulados a intervir,
nomeadamente no que concerne à análise de imagens, pois esta é uma das maiores dificuldades
evidenciada pelos estudantes.
Esta metodologia de ensino, apesar da predominância inevitável da exposição teórica, não descura e
estimula até a hipótese de qualquer aluno desenvolver pesquisa individual a propósito dos temas que são
conhecidos por todos, semana a semana, e que o estudante apresenta a todo o grupo, no respectivo
contexto da planificação da UC. Pretende-se, assim, por um lado, incentivar os estudantes a desenvolver
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capacidades de investigação - integrando na avaliação final da UC a qualidade do trabalho apresentado
que se traduz num factor de ponderação a acrescentar à classificação obtida num teste escrito, realizado
perto do final do semestre -; por outro lado, a reflexão crítica a que esta exposição obriga constitui um
contributo importante para um percurso sólido e consistente dos estudantes numa actividade profissional
futura. Salienta-se ainda que pelo facto de a UC ser transversal aos vários cursos e as turmas compostas
por grupos de cursos (Artes Plásticas e Intermédia, Artes Visuais-Fotografia, Cinema e Audiovisual,
Design e Comunicação Multimédia e Teatro-Interpretação e Encenação) a metodologia implementada
procura proporcionar aos discentes ferramentas intelectuais suficientemente abrangentes que os habilite
a observar, criticamente, diferentes objectos, sejam eles artísticos ou não.
A classificação final é debatida em aula antes da sua afixação em pauta o que beneficia também o
desenvolvimento da aprendizagem e consciência crítica do trabalho individual, mediante os resultados
alcançados.
As aulas de Orientação Tutorial são destinadas a responder a questões colocadas pelos alunos e, na sua
ausência, ao aprofundamento das matérias leccionadas nas aulas teóricas.
A metodologia de ensino proposta para esta UC, condicionada pela carga horária que lhe está atribuída e
pelo número de alunos que constituem as turmas, associada ao sistema de avaliação, embora periódico,
foi estruturada em função da aquisição das competências que fazem parte do respectivo programa e
enunciadas no texto anterior.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Given the number of students that make up each class, classes are regularly expositive, accompanying
that exposure with critical viewing of images (slides worked on digital media and documentary-video).
However, students are always encouraged to participate, particularly with regard to image analysis, as this
is one of the biggest difficulties evidenced by the students.
This methodology, despite the inevitable dominance of theoretical exposition, does not neglect and even
stimulates the student to develop individual research attending to the issues that are known to all, week to
week, and that the student presents to the whole group, in context of the planning of the curricular unit. It
is intended, therefore, on one hand, to encourage students to develop research capacities - integrating the
final evaluation of the curricular unit the quality of the work presented which gives a weighting factor to
add to the marks obtained in the written test, to be done near the end the semester; on the other hand, the
critical reflection that this exhibition forces is an important contribution to a solid and consistent path for
students, in a future occupation. We also stress that the fact that the UC is transverse to the various
courses and classes consisting in groups of courses (Arts and Intermedia, Visual-Arts Photography, Film
and Audiovisual Design and Multimedia Communication and Theatre-Interpretation and Direction) the
implemented methodology seeks to provide to students the sufficiently comprehensive intellectual tools
that enables them to observe critically different objects, whether artistic or not.
The final classification is discussed in class prior to posting on the score which also benefits the
development of learning and critical awareness of individual work by the results achieved.
The Tutorial Orientation lessons are designed to answer questions from students and, in his absence, the
deepening of the subjects taught in class.
The teaching methodology proposed for this curricular unit, conditioned by the hourly load and the
number of students that form the classes, associated with the evaluation system, although periodic, was
structured due to the acquisition of skills that form part of the program and described in the preceding text.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ARGAN, Giulio Carlo, Renacimiento y Barroco, Madrid: Editora Akal, 1987, volumes I e II.*
DUBY, Georges, O Tempo das Catedrais – a arte e a sociedade – 980-1420, Lisboa: Ed. Estampa, 1979.*
GARIN, Eugenio, O Renascimento – História de uma revolução cultural, Porto: Editora Telos, 1980.
GUINSBURG, J., O Romantismo, São Paulo (Brasil): Editora Perspectiva, 1978*
JANSON, H.W., História Mundial da Arte. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1979.*
PEREIRA, Maria Helena da Rocha, Estudos de História da Cultura Clássica – A Grécia, Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1980.
PEREIRA, Maria Helena da Rocha, Estudos de História da Cultura Clássica – Roma, Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1984.

Mapa X - Arte e Psicologia
6.2.1.1. Unidade curricular:
Arte e Psicologia
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Henrique António Muga, 3H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Compreender a interação entre o ser humano e a arte, perspectivando o ser humano como sujeito criador
e espectador do objeto artístico, e como objeto da representação artística.
Dominar técnicas de criatividade e de análise da receção da arte por parte do público.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understand the interaction between the human being and art, viewing the human being as creator being
and viewer of the art object, and as an artistic representation of the object.
Master techniques of creativity and art reception reviewed by the public.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
SENSÍVEL
PERCEÇÃO - O sensível: da especialização sensorial à sinestesia. Empatia e reacções cinestésicas
CRIAÇÃO - Expressão da relação corpo-mundo. Descondicionamento percetivo e comportamental
AUTOREPRESENTAÇÃO - Máquina de reações. Animal de hábitos. Corpo falante
SENTIMENTO
PERCEÇÃO - Projeção- identificação .Catarse
CRIAÇÃO - Princípio do prazer e repetição inconsciente. Mundo onírico e linguagem artística. Arquétipos e
individuação
AUTOREPRESENTAÇÃO - Máquina energética .Bom selvagem
SENTIDO
PERCEÇÃO - Pensamento e dinâmica perceptiva. Distanciamento versus imersão
CRIAÇÃO - Simbolização e relato. União dos opostos
AUTOREPRESENTAÇÃO - Cientista . Músico de jazz, performer
6.2.1.5. Syllabus:
SENSITIVE
PERCEPTION - The sensitive: from sensory expertise to synesthesia. Empathy and kinesthetic reactions
CREATION - Expression of body-world relationship. Perceptive and behavioral deconditioning
SELF-REPRESENTATION - reactions machine. Habits of the animal. Talking body
FEELING
PERCEPTION - Projection - identification .Catharsis
CREATION - Principle of pleasure and unconscious repetition. Oniric world and art language. Archetypes
and individuation
SELF-REPRESENTATION- Energy Machine wild .good
SENSE
PERCEPTION - Thought and perceptive dynamics. Distancing versus immersion
CREATION - Symbolization and report. Union of opposites
SELF-REPRESENTATION - Scientist. Jazz musician, performer
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Sendo o objetivo desta UC permitir a compreensão da interação entre o ser humano e a arte, e o domínio
de técnicas de criatividade e de análise da receção da arte por parte do público, os conteúdos centram-se
nas teorias que analisam tanto a perceção e a criação do objeto artístico, como a representação do homem
nas diferentes correntes artísticas. Tal abordagem assenta numa perspetiva integrada dos vários planos
existenciais do ser humano – corporal, emocional e cognitivo – pelo que é estruturada em três níveis
correspondentes – sensível, sentimento e sentido.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Being the outcome of this course allow the understanding of the interaction between the human being and
art, and the domain of creativity and technical analysis of the reception of art by the public, the contents
focus on the theories that analyze both the perception and the creation of the artistic object, such as the
representation of man in the different artistic movements. Such an approach is based on an integrated
perspective of the various existential plans of the human being - body, emotional and cognitive - and it is
structured in three corresponding levels - sensitive, feeling and meaning.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Teórico-prática: exposições, análise de documentos audiovisuais e exercícios práticos.
Avaliação periódica: um teste escrito (14 valores) + um trabalho de criação (6 valores).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Theoric -practical: exposures, analysis of audiovisual documents and practical exercises.
Periodic evaluation: a written test (14 marks) + creative work (6 points).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A metodologia adotada adequa-se à natureza dos saberes a trabalhar; assim, recorre-se a exposições
teóricas para promover a aquisição de conhecimentos e a exercícios práticos e trabalhos de criação para
possibilitar o domínio de técnicas de criatividade e de análise de objetos artísticos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology adopted is suitable to the nature of knowledge to work; thus, resorts to theoretical
presentations are made to promote the acquisition of knowledge and to practical exercises and creative
work to enable the domain of creativity techniques and analysis of art objects.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
*Arnheim, R. (1996). Arte e percepção visual, uma psicologia da visão criadora. S. Paulo: L. Pioneira Ed.
Aumont, J. (2009). A imagem. Lisboa: Ed. Texto & Grafia
Farina, M. (1990). Psicodinâmica das cores em comunicação. S. Paulo: Ed. Edgard Blücher
Fiske, J. (1990). Introdução ao estudo da comunicação. Porto: Ed. Asa
*Joly, M. (1999). Introdução à análise da imagem. Lisboa: Ed. 70
Munari, B. (1987). Fantasia: invenção, criatividade e imaginação na comunicação visual. Lisboa: Ed.
Presença

Mapa X - Desenho I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Desenho I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Luísa Von Haffe Garcia, 3H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Reconhecer o valor do Desenho como uma linguagem artística autónoma e o papel do Desenho em
diversos contextos artísticos.
Reconhece que desenhar é escolher e relacionar conscientemente as partes e as impressões de um
objecto, a habilidade para juntar o percebido com o conceptualizado, fundir o pensamento com as
sensações, misturar a curiosidade com a intuição.
Identificar e caracterizar a gramática do Desenho e conhecer e utilizar os aspectos técnicos, sensíveis e
expressivos de diversos materiais, suportes e instrumentos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Recognize the value of drawing as an autonomous artistic language and in various artistic contexts.
Recognizes that to draw is to choose and consciously relate the parts and the impressions of an object,
the ability to join the perceived with the conceptualized, merge thought with the sensations, mixing
curiosity with intuition.
Identify and characterize the grammar of drawing and know and use the technical aspects, sensitive and
expressive of various materials, supports and instruments.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O Desenho como linguagem artística. O conceito de Desenho. Princípios da representação gráfica. Os
elementos da comunicação e forma visual. Técnicas e materiais do Desenho.
A morfologia da linguagem plástica. Os elementos constituintes da linguagem plástica. Função da linha e
da mancha enquanto elementos gráficos. Forma / plano e relações espaciais. Texturas, volume,
movimento, ordem, ritmos. Breve introdução à cor.
Composição e estrutura visual do Desenho. Enquadramento, proporção e estrutura. Representação do
espaço / contexto.
Figura Humana. Estrutura e proporção. Relação entre massa e estrutura. Expressão do movimento.
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6.2.1.5. Syllabus:
Drawing as an artistic language. The concept of drawing. Principles of graphic representation. The
elements of communication and visual form. Drawing techniques and materials.
The morphology of the plastic language. The elements of visual language. Function of the line and stain
while graphics. Shape/ plane and spatial relationships. Textures, volume, movement, order, rhythm. Brief
introduction to color.
Composition and visual structure. Framing, proportion and structure. Representation of space/ context.
Human Figure. Structure and proportion. Relationship between mass and structure. Expression of
movement.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A unidade curricular promove a representação e o conhecimento do mundo visível e das imagens mentais
através do registo gráfico manual.
Para proceder segundo os seus objectivos segue um programa de Desenho que assenta na observação e
percepção do real, de objectos, espaços, figuras ou paisagens.
Os conteúdos programáticos daqui decorrentes foram definidos em função dos objectivos e competências
a serem adquiridos pelos alunos e enquadram-se dentro dos conteúdos leccionados em unidades
curriculares equivalentes da ESAP.
Para dotar os alunos das competências específicas a desenvolver no âmbito desta unidade curricular,
existe uma correspondência directa entre os conteúdos a leccionar e as competências específicas a
desenvolver.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The curricular unit promotes the representation and knowledge of the visible world and mental images
through manual graphic registration.
To proceed according to its objectives follows a drawing program which is based on observation and
perception of reality, objects, spaces, figures and landscapes.
The syllabus arising from here were defined according to the objectives and competencies to be acquired
by students and fall under within the contents taught in equivalent curricular units of the School.
To provide students the specific skills to be developed under this curricula unit, there is a direct
correlation between the content to be taught and the specific skills to be developed.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os diferentes conteúdos programáticos desenvolvem-se simultaneamente, ao longo do semestre, não
obstando a que, sobre cada um deles, haja uma maior incidência em cada período de trabalho. As aulas
são práticas. O processo de trabalho baseia-se numa sequência de exercícios que visam confrontar os
alunos com os valores com que lidam, assente em estímulos e sugestões que a capacidade de síntese e
autocrítica ajudam a descodificar. A evolução técnica e conceptual dos alunos, o uso da memória e a
gestão dos recursos adquiridos, a criatividade, o sentido plástico, a integração dos momentos intuitivos, a
capacidade de síntese e de experimentação e o desenvolvimento do sentido crítico serão objeto
fundamental de trabalho.
A avaliação é contínua. Os critérios de avaliação compreendem: assiduidade, postura, empenho e
interesse do aluno no desenvolvimento do seu trabalho, criatividade, qualidade produtiva, assim como a
evolução produzida e intensidade de trabalho.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The different program contents are developed simultaneously throughout the semester, notwithstanding
that over each of them, there is a higher incidence in each work period. The classes are practical. The
working process is based on a sequence of exercises designed to confront students with the values with
which they deal, based on stimuli and suggestions that the capacity for synthesis and self-criticism help
decode. Technical and conceptual developments of the students, memory usage and management of
acquired resources, creativity, plastic sense, the integration of intuitive moments, the ability to synthesis
and experimentation and the development of critical thinking will be an essential object of work.
Assessment is continuous. The evaluation criteria include: attendance, attitude, commitment and student
interest in the development of their work, creativity, production quality, as well as produced evolution and
intensity of work.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
O programa da unidade curricular é constituído por um conjunto de 15 aulas, de regularidade semanal,
cada aula tendo a duração de 3 horas. As aulas são distribuídas ao longo do primeiro semestre do
primeiro ano do curso.
O programa da Unidade Curricular foi definido tendo por base os objectivos e competências a serem
adquiridos pelos alunos. Os diferentes conteúdos programáticos desenvolvem-se simultaneamente, ao
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longo do semestre.
As aulas são práticas. Esta estrutura permite a aplicação consecutiva dos conteúdos programáticos
através do processo metodológico definido no programa da unidade curricular com vista à obtenção de
resultados de aprendizagem sucessivos e evolutivos conforme previsto no campo das competências ou
objectivos programáticos. O resultado prático da aplicação metodológica é verificado através da
experimentação e confronto contínuo e diário, no desempenho tanto individual como de grupo, por parte
de cada aluno e no confronto dos respectivos resultados com os objectivos pretendidos. Cada sessão de
trabalho assenta ainda no pressuposto de que a construção da aprendizagem decorre segundo uma lógica
de contínuo erro e correcção.
A metodologia de ensino encontra-se centrada no aluno, que ao longo do semestre vai aprendendo e
aplicando os conceitos adquiridos, através tanto do seu trabalho autónomo como com o aconselhamento
e orientação do professor. Desta forma, a avaliação decorre de forma contínua, e aula a aula, o que permite
ao aluno, ao longo do semestre, demonstrar faseadamente as competência adquiridas através do seu
desempenho.
Deste modo é estabelecida a coerência entre a metodologia empregue e os resultados de aprendizagem
pretendidos através do estabelecimento do presente programa de ensino.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The program consists of a set of 15 lessons, weekly basis, each class lasted for 3 hours. Classes are
distributed over the first half of the first year of the course.
The curricular unit program was defined based on the objectives and competences to be acquired by
students. The different programmatic contents are developed simultaneously throughout the semester.
The classes are practical. This structure allows the consecutive application of the syllabus through the
methodological process defined in the program of the course in order to obtain successive evolutionary
and learning outcomes as provided in the field of expertise or programmatic objectives. The practical
result of methodological application is verified through experimentation and continuous confrontation and
daily performance both individually and as a group, by each student and in the comparison of the results
with the objectives. Each workshop is also based on the assumption that the construction of the learning
takes place in a logic of continuos error and correction.
The teaching methodology is student-centered, that over the semester will learn and apply the concepts
acquired through both their autonomous work and with the advice and guidance of the teacher. Thus, the
evaluation takes place continuously, and class by class, which allows the student a phased demonstration
of the competences acquired through his performance.
Thus consistency is established between the methodology used and the intended learning outcomes
through the establishment of this educational program.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
*BAMMES, Gottfried – L'Étude du Corps Humain. Paris: Dessain et Tolra, 1991.
COLLIER, Graham – Form, Space and Vision. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1972.
*GOLDENSTEIN, Nathan – The Art of Responsive Drawing. New Jersey: Prentice Hall, 1984.
*NOCOLAIDES, Kimon – The Natural Way to Draw. Boston: Houghton Mifflin Company, 1969

Mapa X - Expressão Fotográfica
6.2.1.1. Unidade curricular:
Expressão Fotográfica
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Joaquim Azevedo Almeida, 4H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Dotar os alunos de conhecimentos teóricos e técnicos habilitando-os a operar uma máquina fotográfica.
Desenvolver capacidades de ler, interpretar e criticar uma imagem fotográfica ao nível técnico e visual.
Ter a capacidade de produzir imagens fotográficas em resposta a exercícios propostos, utilizando os
conhecimentos teóricos e técnicos em articulação com as metodologias apropriadas.
Ter a capacidade de apresentar o trabalho e defendê-lo publicamente, utilizando o vocabulário apropriado.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide students with theoretical and technical knowledge enabling them to operate a camera.
Develop capacity to read, interpret and criticize a photographic image on technical and visual level.

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=bcfc4e98-f209-d36e-abe6-... 2018-07-11

ACEF/1415/23447 — Guião para a auto-avaliação corrigido

Página 37 de 122

Having the ability to produce images in response to the exercises using the
theoretical and technical knowledge in articulation with the appropriate methodologies.
Having the ability to present the work and publicly defend it using the appropriate vocabulary.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A fotografia enquanto, processo, técnica, expressão artística, objecto e documento.
História resumida da fotografia, usos contemporâneos e actos fotográficos associados.
Uso de materiais e processos fotográficos, analógicos e digitais.
Uso de ferramentas digitais.
6.2.1.5. Syllabus:
Photography while, process, technique, artistic expression, subject and document. A brief history of
Photography, contemporary uses and associated photographic acts. Use of materials and photographic
processes, analog and digital. Use of digital tools.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Sendo para a maioria, senão para a totalidade dos alunos, matéria que é abordada como objecto de
estudo, pela primeira vez, a unidade curricular de Expressão Fotográfica, começa por abordar a questão
da luz, fundamental para a compreensão de todo o processo técnico inerente à máquina fotográfica.
Explora a relação diafragma/obturador possibilitando ao aluno a capacidade de operar a câmara
fotográfica de uma forma selectiva, de acordo com as opções visuais escolhidas. Estuda os princípios
básicos da composição e o modo como o aluno deve utilizar o software Photoshop para concretização dos
exercícios que são propostos ao longo de todo o semestre. Situa a fotografia num contexto de intervenção
artística actual, não ignorando a sua origem e percurso histórico, dando a conhecer trabalhos de diversos
fotógrafos que ao longo dos tempos têm influenciado e inspirado inúmeras gerações.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
As for most, if not for all students, a matter which is considered as an object of study for the first time, the
curricular unit of Photographic Expression, first addresses the issue of light, essential for understanding
the whole technical process inherent to the camera. Explores the relationship iris / shutter allowing the
student the ability to operate the camera on a selective basis, according to the visual options chosen.
Studying the basic principles of composition and how students should use the Photoshop software to
achieve the exercises that are proposed throughout the semester. Places photography into a current
artistic intervention context, not ignoring its origin and historical background, while showing works of
several photographers who over time have influenced and inspired countless generations.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Componente teórica: Exploração de imagens e textos com o apoio de materiais audiovisuais e multimédia.
Componente prática: Realização de exercícios práticos fotográficos, com materiais e equipamentos
analógicos
e digitais.
A avaliação será contínua e sistemática tendo em conta a progressão na aprendizagem, no domínio dos
procedimentos técnicos, no interesse e criatividade demonstrados, na participação nas aulas assim como
na
pesquisa individual. Factores como a pontualidade, assiduidade, cumprimento dos prazos de entrega
estabelecidos e qualidade na apresentação serão igualmente elementos de avaliação a considerar.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical component: exploring images and text with the support of audiovisual and multimedia.
Practical component: conducting photographic practical exercises, with digital and analog materials and
equipment.
The evaluation will be continuous and systematic given the progression in learning in the domain of
technical procedures, in the interest and creativity demonstrated, participation in class as well as in
individual research. Factors such as punctuality, attendance, meeting established delivery deadlines and
quality in the presentation will also be evaluation elements to consider.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Pretende-se que na unidade curricular o aluno seja capaz de produzir ou seleccionar e tratar imagens em
resposta a exercícios propostos, utilizando os conhecimentos teóricos e técnicos, articulando-os com as
metodologias apropriadas; seja capaz de reflectir sobre a evolução do seu trabalho, estabeleça relações
com outras áreas de intervenção artística e adquira o vocabulário apropriado que lhe permita apresentar e
defender todos os trabalhos de uma forma coerente.
Assim, as aulas dividem-se entre exposições teóricas (apresentações em “Power Point” bem como
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acessos “on-line” a documentários e “sites” considerados de relevada importância) e execução prática,
em que os alunos são solicitados a responder a diversos exercícios. A apresentação dos trabalhos
executados será discutida e sustentada numa prática contínua de observação e análise de trabalhos de
diversos fotógrafos.
Na avaliação fazem-se a apresentações regulares dos trabalhos que serão analisados, avaliados
qualitativamente e os alunos devidamente informados deste processo. São factores de avaliação a
participação nas aulas, a pesquisa individual, a progressão na aprendizagem, o domínio dos
procedimentos técnicos bem como o interesse e criatividade demonstrados. O cumprimento dos prazos
de entrega estabelecidos e a qualidade na apresentação, serão igualmente considerados.
Pretende-se, com este método de avaliação, que os alunos fiquem preparados para, de uma forma segura
e esclarecida, defenderem publicamente os seus trabalhos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
It is intended that the in the curricular unit the student will be able to produce or select and treat images in
response to the exercises, using the theoretical and technical knowledge, linking them with appropriate
methodologies; be able to reflect on the progress of their work, establish relationships with other areas of
artistic intervention and acquire the appropriate vocabulary to present and defend all works in a coherent
manner. Thus, the classes are divided between theoretical presentations (presentations on "Power Point"
and access "online" and the documentary "sites" considered to be of high importance) and practical
implementation, in which students are asked to respond to several exercises. The presentation of the work
performed will be discussed and supported by a continuous practice of observation and analysis of the
work of several photographers. In the assessment regular presentations of the work are made that will be
analyzed, evaluated qualitatively and students duly informed of this process. Factors of evaluation are,
class participation, individual research, progress in learning the technical procedures domain and the
interest and creativity demonstrated. The meeting of set delivery deadlines and the quality of presentation,
will also be considered. With this method of assessment, it is intended for students to become prepared to
publicly defend their jobs in a safe and informed way.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
* LANGFORD, Michael, (2003) - Fotografia Básica, Tradução da 7ª edição Inglesa, Dinalivro, 5ª Edição,
Lisboa.
BELT, Angela Faris, (2011) - The Elements of Photography (Second Edition)
* KELBY, Scott, (2003) - The Photoshop CS Book, "for digital photographers", New Riders
* ROSENBLUM, Naomi, (1997) - A World History of Photography, revised edition. Abbeville Press, New
York.
CURTIN, Dennis P., (2004) - Manual de Fotografia Digital, (Second Edition), "Short Courses" apoio: Epson

Mapa X - Expressão Gráfica
6.2.1.1. Unidade curricular:
Expressão Gráfica
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Daniel da Cruz Brandão, 4H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
No final do semestre, o aluno deverá ser capaz de:
– ler, interagir e utilizar criticamente a linguagem gráfica;
– desenvolver as potencialidades da percepção e expressão visuais;
– criar com autenticidade e sentido crítico;
– utilizar e tirar partido de metodologias processuais no desenvolvimento da criação dos projetos;
– reconhecer a importância da boa apresentação dos projetos;
– apresentar e defender um trabalho em público, sabendo utilizar para o efeito, vocabulário específico.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the semester, students should be able to:
- read, interact and use critically the graphic language;
- develop the potential of visual perception and expression;
- create with authenticity and critical sense;
- use and take advantage of procedural methodologies in the creation of development of projects;
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- recognize the importance of the good presentation of the projects;
- present and defend a work in public, knowing how to use specific vocabulary.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Imagem, percepção e representação
- Introdução à definição de imagem, processo de leitura e sua recepção
- Elementos básicos e Princípios da linguagem/comunicação visual.
- Noções de composição.
- Para uma abordagem da representação.
2. Imagem e expressão
- Introdução ao estudo da expressão através da sua manifestação em diferentes práticas artísticas.
- Exploração de diferentes técnicas, suportes e materiais com vista à realização de expressões diferentes.
- A expressão visual da palavra.
3. Imagem e criação
6.2.1.5. Syllabus:
1. Image, perception and representation
- Introduction to the definition of image, the reading process and its reception
- Basics elements and Principles of visual language/communication.
- Concepts of composition.
- For an account of representation.
2. Image and expression
- Introduction to the study of expression through its manifestation in different artistic practices.
- Exploration of different techniques, media and resources for the achievement of different expressions.
- The visual expression of the word.
3. Image and creating
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Perante o objectivo da unidade curricular de Expressão Gráfica de introduzir os alunos aos fundamentos
da linguagem gráfica, o programa divide-se em três vertentes de conteúdos relacionados com a Imagem:
percepção e representação, expressão e, por último, criação.
Através de exercícios e projectos práticos, o programa propõe uma abordagem prática às leis propostas
pela teoria da Gestalt, bem como à relação entre os elementos (linha, forma, textura, espaço, escala e cor)
e os princípios (equilíbrio, hierarquia, ritmo, unidade e contraste) elementares do design. Estas são as
bases constituintes do Design Gráfico e da comunicação visual, que permitem ainda realizar, nesta
unidade curricular, uma introdução à importância da expressão da palavra e da tipografia na sua relação
de complementaridade simbólica e formal com a imagem, no interior da composição visual.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Given the objective of the course of Graphic Expression of introducing students to the fundamentals of
graphic language, the program is divided into three content aspects oriented to Image: perception and
representation, expression and, finally, creation.
Through exercises and practical projects, the program proposes a practical approach to the laws proposed
by the Gestalt theory, and the relationship between the basic elements (line, shape, texture, space, scale
and color) and principles (balance, hierarchy, rhythm, unity and contrast) of design. These are the main
components of Graphic Design and Visual Communication, which also help, in this course, to introduce
students to the importance of the expression of words and typography in its symbolic and formal
complementary relationship with the image inside the visual composition.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas serão compostas por períodos de exposição teórica sobre os conteúdos da disciplina, por forma
a facultar aos alunos uma base sólida e estruturante de trabalho, e por períodos de acompanhamento de
exercícios práticos e propostas de trabalho, baseados em contextos reais.
A avaliação é continua. Prevê a realização de 7 exercícios e trabalhos práticos, com a sua respectiva
defesa oral, avaliados, ao longo do semestre, num regime qualitativo.
Critérios de avaliação:
1. Assiduidade, pontualidade, participação e atitude crítica durante as aulas;
2. Conhecimento implícito (na realização dos trabalhos) e explícito dos conteúdos do programa;
3. Profundidade e criatividade na aplicação dos conhecimentos;
4. Eficácia Técnica;
5. Empenho, método e evolução dos trabalhos.
No final do semestre a nota será o resultado do seguinte cálculo:
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Nota final = P01 (12,5%) + P02 (7,5%) + P03 (12,5%) + P04 (12,5%) + P05 (12,5%) + P06 (15%) + P07 (17,5%) +
Assiduidade e Participação (10%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes will consist of periods of theoretical exposure on the course contents, in order to give
students a solid and structuring basis of work and periods of practical exercises and assignments, based
on real contexts.
The evaluation is continuous. It will consist on 7 exercises and assignments, with its own public
presentation, classified, during the semester, in a qualitative system.
Criteria:
1. Attendance, punctuality, participation and critical attitude during lessons;
2. Implicit knowledge (in the work) and explicit in the contents of the program;
3. Depth and creativity in applying knowledge;
4. Technical Efficiency;
5. Commitment, method and progress of the work.
At the end of the semester the grade will follow the formula:
Final grade = P01 (12,5%) + P02 (7,5%) + P03 (12,5%) + P04 (12,5%) + P05 (12,5%) + P06 (15%) + P07 (17,5%)
+ Attendance and participation (10%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Nas aulas da unidade curricular de Expressão Gráfica, a exposição teórica tem o objectivo de apresentar e
clarificar os conceitos que serão abordados em cada fase do programa através de uma metodologia
eminentemente prática.
Uma sequência de exercícios práticos e propostas de trabalho, executados unicamente através de
técnicas manuais ou analógicas, tem o objectivo de, progressivamente, estimular capacidades de
pesquisa, investigação e exploração técnica, bem como de desenvolver noções de composição visual,
gestão projectual e atitude crítica e argumentativa.
Esta unidade curricular fomenta um ambiente de trabalho prático com momentos de apresentação e
discussão oral dos resultados obtidos, de modo a conduzir a uma aprendizagem eficaz dos conceitos
teóricos fundamentais intrínsecos ao programa e que irão estabelecer as bases para as subsequentes
unidades curriculares do próprio curso.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the Graphic Expression classes, the theoretical exposure aims to present and clarify the concepts that
will be addressed in each phase of the program through an eminently practical approach.
A sequence of practical exercises and work proposals, implemented only through manual or analogue
techniques, aims to progressively foster searching skills, investigation and technical exploration, and to
develop notions of visual composition, project-management and critical and argumentative attitude.
This course promotes a practical work environment with moments of oral presentation and discussion of
the outcomes in order to lead to an efficient learning of the essential theoretical concepts intrinsic to the
program and that will serve as basis for the subsequent curricular units of the degree.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ARNHEIM, Rudolf (1991) Arte e Percepção Visual: uma psicologia da visão criadora (*)
HOFMANN, Armin. (1996). Manual de Diseño gráfico: formas,sintesis, aplicaciones (*)
LUPTON, Ellen; PHILLIPS, Jennifer Cole. (2008). Graphic Design – The new basics
LUPTON, Ellen. (2004). Thinking With Type – a critical guide for designers, writers, editors & students (*)
MEGGS, Philip B. – Meggs' History of Graphic Design, New Jersey: John Wiley & Sons, 2006.
MUNARI, Bruno. (1982). Design e Comunicação Visual

Mapa X - Expressão Audiovisual
6.2.1.1. Unidade curricular:
Expressão Audiovisual
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Marco Aurélio Borges Ribeiro Miranda, 3H
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6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Com a entrada na era digital, o mundo do audiovisual assume uma nova dimensão. Se até algum tempo
atrás esta área era privilégio de um meio restrito que se fazia valer de tecnologia e meios dispendiosos,
hoje qualquer um de nós tem acesso a toda uma panóplia de equipamentos que nos permitem, a baixo
custo, exercer toda a nossa criatividade e comunicar recorrendo à linguagem audiovisual.
A disciplina de “Expressão Audiovisual” tem como objectivo capacitar os alunos de conhecimentos que
os permitam comunicar através das várias técnicas da gramática audiovisual. Pretende formar pessoas
habilitadas a trabalhar de forma competente a todos os níveis na realização de um produto deste género,
desde a sua concepção, passando pela captação vídeo e áudio e finalização recorrendo a softwares de
edição vídeo e mistura de áudio.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
On entry into the digital age, the audiovisual world takes on a new dimension. Until some time ago this
area was the privilege of a restricted medium that was worth of technology and expensive means today any
of us has access to a whole range of equipment that allow us, at low cost, bring all our creativity and
communicate using the audiovisual language.
The Curricular Unit of Audiovisual Expression aims to enable students of knowledge to the report through
the various techniques of visual gramar. Intends to form persons qualified to work competently at all levels
in achieving a product of this kind, since its conception through video and audio capture and finishing
using video editing and audio mixing software.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A linguagem cinematográfica
As diferentes escalas de planos; diferentes movimento de câmara; movimentos óticos
O Som
A importância do áudio e as sua funções
Da ideia ao Storyboard
Ideia; Sinopse; guião; planificação técnica; storyboard
A câmara de vídeo
Como funciona uma câmara de vídeo; gravação dos exercícios
A Ilha de Edição
Os diferentes componentes de uma Ilha de Edição, cabos e conectores
Softwares de Edição-não-linear
As diferenças entre Sistemas de Edição linear e não-linear; a edição com Final Cut (noções de Project, Bin,
Sequence, Viewer, Monitor, Batch Capture, import (File e Folder), Time Line, Print to Video); as
metodologias do editor de vídeo; o corte e a transição
Edição do projecto vídeo
Diferentes formatos de vídeo e áudio; os Plugins, os Key frames
Tratamento e mistura do áudio
Exportação em diferentes formatos
Os formatos sem compressão; formatos com compressão e com perda de qualidade; formatos com
compressão e sem perda de qualidade
6.2.1.5. Syllabus:
Film language
The different plans scales; different motion camera; optical movements
The Sound
The importance of audio and its functions
From idea to Storyboard
idea; Synopsis; script; technical planning; storyboard
The camcorder
How does a video camera; recording of the exercises
The Editor Island
The different components of an edit Island, cables and connectors
Non-linear Editing Software
The differences between linear editing systems and nonlinear; editing with Final Cut (notions of Project,
Bin, Sequence, Viewer, Monitor, Batch Capture, import (File and Folder), Time Line, Print to Video); video
editor methodologies; cutting and transitioning
Edition of the project video
Different video and audio formats; Plugins, the Key frames
Treatment and audio mix
Export in different formats

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=bcfc4e98-f209-d36e-abe6-... 2018-07-11

ACEF/1415/23447 — Guião para a auto-avaliação corrigido

Página 42 de 122

The uncompressed formats; formats with compression and loss of quality; formats and compression
without loss of quality
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
O aluno será introduzido à linguagem audiovisual, percebendo como esta evoluiu ao longo dos tempos.
Para que isto aconteça será introduzido às práticas relacionadas com a câmara, sendo apresentado tanto à
parte técnica, identificando os seus diferentes componentes, como também à expressão artística, tendo
em conta as diferentes escalas de planos, ângulos e movimentos. Deverá ser capaz de percecionar o som
e identificar os diferentes componentes de uma banda sonora, assim como suas diferentes funções e
potencialidades. Será introduzido também aos princípios básicos da iluminação para um primeiro
entendimento daquilo que é a fotografia. Ao mesmo tempo deverá ser conhecedor do formato básico do
argumento e desenvolver a capacidade de interpretação, para a sua consequente realização. Por último,
será apresentado, através da pratica, ao conceito de edição, tomando conhecimento de terminologias,
assim como, técnicas básicas e potencialidades artísticas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The student will be introduced to the audiovisual language, realizing how this has developed over time. For
this to happen will be introduced to the practices related to the camera, being submitted both to the
technical part, identifying its different components, but also to artistic expression, taking into account
differing scales of planes, angles and movements. Should be able to perceive the sound and identify the
different components of a soundtrack, as well as their different functions and capabilities. Will also be
introduced to the basic principles of lighting for a first understanding of what is photography.
At the same time should to be knowledgeable of basic argument format and develop the capacity of
interpretation, to its corresponding implementation. Finally, will be presented through the practice, the
concept of editing, taking knowledge of terminology, as well as basic technical and artistic potential.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método utilizado será sobretudo activo e expositivo recorrendo à participação do aluno, propondo-lhes
a análise de diferentes produtos audiovisuais e apelando à interacção com o material de registo vídeo e
áudio, assim como com o software de edição-não-linear e de mistura áudio. A pesquisa e a investigação
individual também serão incentivadas através de 2 trabalhos individuais a serem desenvolvidos ao longo
do semestre e de uma ficha de aferição de conhecimentos.
A avaliação será global e contínua, ao qual se juntam três momentos avaliativos correspondendo a dois
exercícios e uma ficha de avaliação escrita. A assiduidade, a participação e a evolução do aluno serão
sempre algo a ter em conta.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The method used will be especially active and exhibition drawing on student participation, offering them
the analysis of different audiovisual products and calling for interaction with the material of video and
audio recording, as well as the editing-nonlinear and mixing software audio.
Research and individual investigation will also be encouraged through 2 individual works to be developed
during the semester and a knowledge assessment form.
The evaluation will be global and continuous, which join three evaluation moments corresponding to two
years and a written evaluation form. Attendance, participation and development of the student will always
be something to consider.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
O aluno deverá, através do visionamento de obras relevantes na história do desenvolvimento da
linguagem audiovisual, estabelecer a sua evolução ao longo do tempo, identificando os seus vários
elementos como: escala de planos, ângulos, movimentos e banda sonora.
Depois da identificação destes vários elementos, o aluno deverá implementar os vários elementos através
da parte prática, relacionando sempre a parte técnica com a parte artística, tanto na obtenção da imagem
como do som.
No que toca ao argumento, o aluno deverá ser capaz de compreender o seu formato e, através da sua
interpretação, distinguir os vários elementos visuais e sonoros, tentando implementá-los na prática e
estabelecendo um conjunto de ideias na sua comunicação audiovisual.
O aluno por fim deverá ser capaz, através de um exercício prático de edição relacionar a imagem e o som
captados, através do conceito de comunicação audiovisual por ele determinado.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The student should, by the viewing of relevant works in the history of the audiovisual language
development, establish their evolution over time, identifying their various elements such as: plan scale,
angles, movements and soundtrack.
After the identification of these various elements, the student must implement the various elements
through the practical part, always relating the technical part with the artistic part, both in getting the sound
image and sound.
As regards the argument, the student should be able to understand its format and, through its
interpretation, distinguish the various visual and audio elements, trying to implement them in practice and
establishing a set of ideas in its audiovisual communication.
The student finally should be able, through a practical exercise editing relate the image and the sound
captured by the concept of audiovisual communication as it may determine.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Olivia Speranza, The Moviemaking With Your Camera Field Guide, ILEX, 2012
Katz D. Steven, “Shot by Shot”, Paperback, 1991

Mapa X - História da Arte II
6.2.1.1. Unidade curricular:
História da Arte II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alexandra Trevisan da Silveira Pacheco, 3H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Saber reconhecer os principais movimentos e artistas modernos, no período situado entre 1874 e os Anos
30 do Século XX;
-Ser capaz de analisar uma obra e situá-la no seu contexto histórico;
-Saber estruturar um discurso fundamentado sobre os temas propostos.
-Compreender a multiplicidade de correntes e a diversidade de propostas artísticas que caracteriza o
período em estudo.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To recognize the main movements and modern artists in the period between 1874 and the 30 ´s of the
twentieth century;
-Be able to analyze a work of art and place it in its historical context;
-Know to structure a discourse based on the proposed themes.
-Understand the multiplicity of art currents and the diversity of art proposals that characterizes the study
period.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 A Europa no Século XIX, contextualização política e cultural
2 O Impressionismo
3 O Neo Impressionismo
4 O Simbolismo
5 A Arte Nova
II
1 A Europa no Século XX.
2.A Arte na primeira década do Século XX.3. A Guerra de 1914 – 1918
4 As correntes artísticas nascidas durante e depois da 1ª Guerra Mundial
6.2.1.5. Syllabus:
I
1 Europe in the nineteenth century, political and cultural context
2 Impressionism
3 The Neo Impressionism
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4 Symbolism
5 The New Art
II
1 Europe in the twentieth century.
2.The Art in the first decade of the century XX.3. The War 1914 - 1918
4 The artistic movements born during and after the 1st World War
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A unidade Curricular de História da Arte II aborda um período da história da arte situado entre 1870 e 1930,
que se justifica, em termos de objectivos programáticos, pelo aparecimento de movimentos artísticos
fundamentais na formação da modernidade e para a sua compreensão.
Assim, pretende-se nesta Unidade Curricular analisar os movimentos artísticos que surgiram a partir da
segunda metade do Século XIX, no sentido de tornar compreensível a ruptura originada a partir dos anos
70 pelas chamadas "vanguardas" e o modo como os artistas passaram a reivindicar uma percepção do
mundo diferente, colocando em questão aspectos tão enraizados como as regras de perspectiva e a
imitação da natureza, abrindo o caminho ao aparecimento da abstracção, da "colagem" e, posteriormente,
integração do objecto do quotidiano na esfera artística (ready made).
A análise dos fenómenos artísticos partirá da sua contextualização na sociedade e na cultura e na relação
com todas as áreas artísticas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The curricular unit of History of Art II covers a period of art history located between 1870 and 1930, which
is justified in terms of program objectives, the appearance of art movements, which are the key of
modernity formation and its understanding.
Thus, it is intended in this curricular unit to analyze the artistic movements that emerged from the second
half of the nineteenth century, in sense of making understandable the break originated from 70 the socalled "avant-garde" and how artists started to demand an awareness of different world, questioning
aspects so ingrained as the rules of perspective and the imitation of nature, opening the way to the
emergence of abstraction, the "glue" and later the everyday object of integration in the artistic sphere
(ready made).
The analysis of artistic phenomena will depart from its context in society and culture and the relation to all
artistic fields.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas são expositivas, recorrendo sistematicamente à projeção de imagens que permitam
ilustrar a matéria leccionada.
Nas aulas de orientação tutorial são desenvolvidos os temas abordados nas aulas teóricas, partindo das
questões suscitadas pelos alunos através do acompanhamento dos trabalhos.
A avaliação é periódica e consta de um teste (60%) e de um trabalho individual (40%). A classificação final
resultará da média ponderada das classificações obtidas nos dois momentos de avaliação previstos.
O trabalho versará sobre um dos itens do programa e terá como objectivo analisar com rigor metodológico
um movimento, possibilitando um maior aprofundamento de um dos temas abordados nas aulas teóricas.
Apenas poderão realizar o teste os alunos que tenham entregado o trabalho e discutido previamente o
conteúdo do mesmo em aula de orientação tutorial.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical are expositive, using systematically the projection of images that allow to illustrate the
subjects taught.
In the tutorial orientation classes the topics covered in the theoretical classes are developed, based on the
issues raised by the students through the monitoring of the work.
The evaluation is periodic and consists of a test (60%) and an individual work (40%). The final classification
result of the weighted average of the marks obtained in the two periods of planned evaluation.
The work will focus on one of the program items and will aim to analyze with methodological rigor a
movement, providing a deeper understanding of one of the topics covered in the theoric classes.
Only the students that have delivered the work and previously discussed the contents of it in class
tutorials will be able to make the test.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Pretende-se na Unidade Curricular de História da Arte II que o aluno atinja as seguintes competências:
saber reconhecer os principais movimentos e artistas modernos; ser capaz de analisar uma obra e situá-la
no seu contexto; saber estruturar um discurso fundamentado e rigoroso sobre os temas propostos. Neste
sentido as aulas teóricas são expositivas, com recurso sistemático à projecção de imagens (slides,
PowerPoint, vídeo) sobre as obras dos autores e movimentos abordados nos conteúdos da UC.
Nas aulas de orientação tutorial são acompanhados os trabalhos individuais, havendo também lugar ao
esclarecimento de dúvidas relacionadas com os conteúdos do programa, nomeadamente como
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preparação para o teste de avaliação.
A avaliação é periódica e consta de um trabalho individual sobre um dos movimentos que constam do
Programa da UC (40%) e de um teste (60%).A classificação final será a média ponderada das classificações
obtidas nos dois momentos de avaliação previstos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
It is intended in the curricular unit of History of Art II that the student is able to meet the following
responsibilities: to recognize the main movements and modern artists; be able to analyze a work of art and
place it in context; learn to structure a reasoned and rigorous discourse on the proposed themes. In this
sense the lectures are expositive, with systematic use of projection images (slides, PowerPoint, video)
over the works of the authors and movements addressed in the curricular unit content.
In the tutorial orientation classes the individual activities are monitored, where the studente can clarify any
questions regarding the syllabus, in particular in preparation for the evaluation test.
The evaluation is periodic and consists of an individual work on one of the movements listed in the
curricular unit program (40%) and a test (60%). The final classification is the weighted average of the marks
obtained in the two periods of planned evaluation.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ARGAN, Giulio Carlo – Arte Moderna, São Paulo: Editora Schwartz L.da, 1983
DE FUSCO, Renato – História da Arte Contemporânea, Lisboa: Editorial Presença, 1988.
DE MICHELI, Mario – Las vanguardias artísticas del siglo XX, Madrid: Alianza Forma, 1988
DROSTE, Magdalena – Bauhaus, 1919-1933, Taschen, 1992.*
FRANÇA, José-Augusto – História da Arte Ocidental, 1780/1980, Lisboa: Livros Horizonte, 1987

Mapa X - Arte e Sociedade
6.2.1.1. Unidade curricular:
Arte e Sociedade
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Francisco José da Cruz Jesus, 3H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Pretende-se que ao concluir a presente unidade curricular o aluno tenha adquirido conhecimentos,
aptidões e competências que lhe permitam:
-Entender a arte como ação coletiva e o mundo da arte como reflexo da sociedade no seu conjunto.
-Investigar a experiência artística como instrumento analítico e interpretativo das relações entre a arte e e
sociedade.
-Entender a função da Sociologia da Arte e desenvolver análises sociológicas dos fenómenos artísticos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim is that completing this curricular unit the student has acquired knowledge, skills and competences
to:
- Understand art as collective action and the art world as a reflection of society as a whole.
- Investigate the artistic experience as a analytical and interpretative instrument of relations between art
and and society.
- Understanding the Sociology of Art function and develop sociological analyzes of artistic phenomena.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução
1.Noções, conceitos e terminologia.
2.As conceções de sistema, mundo e campo da arte.
1.A configuração cognitiva do mundo da arte.
1.A experiência subjetiva no mundo da arte.
2.O significado social.
3.Fatores.
2.A ação no mundo da arte.
1.Desenvolvimentos da teoria da ação no mundo da arte.
2.Liberdade e escolha e determinação social no mundo da arte.
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3. A interação social no mundo da arte.
1.Relações interacionais subjetivas.
2.Comunicação direta entre os agentes do mundo da arte e entre estes e o público da arte.
3.Relações sociais indiretas no mundo da arte.
4.A distribuição social do conhecimento artístico (ideias, conceitos, tendências).
4. Domínios da experiência artística.
1.Universos e realidades múltiplas no mundo da arte contemporânea.
2.Experiências de vida artística e interpretação da relação entre arte e sociedade.
5.A província da Sociologia da Arte.
1.Perspetivas de estudo.
2.Prática de investigação sociológica no campo da arte.
6.2.1.5. Syllabus:
introduction
1.Notions, concepts and terminology.
2.The system of conceptions, the world and the field of art.
1.Cognitive configuration of the art world.
1.The subjective experience in the art world.
2.The social significance.
3.Factors.
2.The action in the art world.
1.Action theory developments in the art world.
2.Freedom and choice and social determination in the art world.
3.Social interaction in the art world.
1.Subjective interactional relations.
2.Direct communication between the agents of the art world and between them and the public art.
3.indirect social relations in the art world.
4.The social distribution of artistic knowledge (ideas, concepts, trends).
4.Domains of the artistic experience.
1.universes and multiple realities in the world of contemporary art.
2.artistic life experiences and interpretation of the relationship between art and society.
5.The province of Sociology of Art.
1.Perspectives study.
2.Sociological research in the field of art.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
O desenvolvimento dos conteúdos programáticos da Unidade Curricular de Arte e Sociedade, permitirá
aos alunos serem capazes de identificar os principais pontos de vista da Sociologia sobre os mundos da
arte e descrever e interpretar as relações entre a arte e a sociedade no que diz respeito aos modos e
processos de produção, mediação e recepção social da arte. Assim, os alunos poderão identificar e
caracterizar as principais problemáticas do mundo da arte tendo em consideração as condições objetivas
da sua configuração e a subjetividade do reconhecimento artístico, como poderão analisar experiências
biográficas concretas visando entender o fenómeno da integração no sistema artístico contemporâneo e
perspetivando formas e contextos que permitam o desenvolvimento de um papel criativo e crítico
enquanto artistas e cidadãos competentes numa sociedade em mudança.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The development of the syllabus of Art and Society Curricular unit, will allow students to be able to identify
the main points of view of Sociology of the art worlds and describe and interpret the relationship between
art and society with regard to the ways and production processes, mediation and social reception of art.
Thus, the students will be able to identify and characterize the main problems of the art world in view of the
objective conditions of its configuration and the subjectivity of artistic recognition; how can consider
concrete biographical experiences in order to understand the phenomenon of integration in the
contemporary art system and envisaging ways and contexts that enable the development of a creative and
critical role as artists and competent citizens in a changing society.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O desenvolvimento dos conteúdos programáticos da Unidade Curricular de Arte e Sociedade, permitirá
aos alunos serem capazes de identificar os principais pontos de vista da Sociologia sobre os mundos da
arte e descrever e interpretar as relações entre a arte e a sociedade no que diz respeito aos modos e
processos de produção, mediação e recepção social da arte. Assim, os alunos poderão identificar e
caracterizar as principais problemáticas do mundo da arte tendo em consideração as condições objetivas
da sua configuração e a subjetividade do reconhecimento artístico, como poderão analisar experiências
biográficas concretas visando entender o fenómeno da integração no sistema artístico contemporâneo e
perspetivando formas e contextos que permitam o desenvolvimento de um papel criativo e crítico
enquanto artistas e cidadãos competentes numa sociedade em mudança.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theorethical lessons with audiovisual resources. Tutorial classes and monitoring of practical works.
Periodic evaluation. Written test (50%), visual / audio-visual essay on a specific artistic experience (35%),
attendance, active participation in class and delivering a reading record (15%). The exam for evaluation will
cover the whole field effectively taught.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Esta Unidade Curricular faz parte do tronco comum de diferentes cursos de licenciatura de 1.º ciclo
lecionados na ESAP, pelo que a estruturação do plano curricular e a metodologia adotada foram pensados
de forma a permitir uma grande elasticidade e adequação aos objetivos de múltiplas formações. Deste
modo, pretendendo-se proporcionar aos estudantes uma visão geral sobre alguns dos principais temas da
relação entre a arte e a sociedade, desenvolveu-se uma metodologia de ensino de caráter teórico e prático
que permita aos alunos o contacto com diferentes temáticas, por um lado, e com diferentes técnicas de
pesquisa, por outro. Assim, o aluno poderá também aperfeiçoar as suas competências comunicacionais,
através do treino de leitura(s), da escrita e da discussão das temáticas na sala de aula, bem como tornarse mais consciente das suas responsabilidades enquanto cidadão.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This curricular unit is part of the common core of the different study programmes of 1 cycle taught in
ESAP, so the structure of the curriculum and the methodology adopted were designed to allow a great
elasticity and adaptation to multiple formations goals. Thus, the aim being to give students an overview of
some of the main themes of the relationship between art and society, a theoretical and practical character
of teaching methodology was developed that allows students to contact with different themes and with
different research techniques. Thus, students can also improve their communication skills through reading
training, writing and discussion on issues in the classroom and become more aware of their
responsibilities as citizens.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BECKER, Howard (2010), Mundos da arte, Lisboa, Livros Horizonte.
BENJAMIN, Walter (1992), Sobre arte, técnica, linguagem e política, Lisboa, Relógio D’Água.*
BOURDIEU, Pierre (1996), As regras da arte, Lisboa, Presença.*
DUVIGNAUD, Jean (1988), Sociología del Arte, Barcelona, Península.*
TOTA, Anna Lisa (2000), A Sociologia da Arte, Lisboa, Estampa.*

Mapa X - Desenho II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Desenho II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Alberto de Matos Trindade, 3H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Reconhecer o valor do Desenho como uma linguagem artística autónoma.
Identificar e compreender as múltiplas utilizações do Desenho no contexto actual.
Desenvolver a manualidade, o conhecimento dos diferentes meios, técnicas e materiais do Desenho, e sua
utilização gráfica.
Desenvolvimento de uma maior eficácia visual e informativa ao nível da comunicação. Consciência de que
a linguagem gráfica é, por excelência, uma actividade na qual as sínteses gráficas são fundamentais.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Recognize the value of drawing as an autonomous artistic language.
Identify and understand the multiple uses of drawing in the present context.
Develop manual craft, knowledge of different media, techniques and drawing materials, and its graphical
use.
Develop a more visual and informative effectiveness in communication.
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Be aware that the graphic language is, par excellence, an activity in which the graphical synthesis are
fundamental.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Desenho da figura humana: expressão do movimento; relação figura/fundo
2. O foto-grafismo: aliança da fotografia e do desenho.
3. O enquadramento: enquadramentos abertos e fechados.
3. 1. A importância do formato: soluções visuais.
4. Acção em imagens: simular acções através do desenho.
4.1. Visualizando do conceito ao ecrã: storyboards e desenhos de continuidade.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Drawing the human figure: Movement expression; relation figure / background
2. The photo-form: alliance of photography and drawing.
3. The frame: open and closed environments.
3. 1. The importance of the format: visual solutions.
4. Action images: simulate actions through drawing.
4.1. Viewing from concept to screen: storyboards and continuity drawings.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Objectivos principais: desenvolver nos alunos uma maior eficácia visual e informativa na comunicação,
levando-os a tomar consciência de que a linguagem gráfica é uma actividade em que as sínteses gráficas
são fundamentais; fomentar a capacidade de reconhecer o valor do Desenho como linguagem autónoma e
identificar e compreender suas múltiplas aplicações no contexto actual.
Para a persecução dos objectivos são propostos trabalhos práticos, que pressupõem: domínio da
manualidade, aprofundando o conhecimento de diferentes técnicas e materiais do Desenho e sua
utilização gráfica; compreensão da figura humana e seu envolvimento espacial, e da importância do
enquadramento e do formato na composição duma imagem, implicando soluções visuais que envolvem
domínio de noções fundamentais; recurso à aliança do desenho com outras técnicas, sobretudo o fotografismo; a visualização de pensamentos e conceitos, aplicados à concepção de acções narrativas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Main objectives: to develop in students a greater visual and informative communication effectiveness,
leading them to realize that the graphic language is an activity in which the graphical syntheses are
essential; foster the ability to recognize the value of design as a separate language and identify and
understand its multiple applications in the current context.
To accomplish the objectives, practical exercises are done, which require: domain of manual craft,
deepening the knowledge of different drawing techniques, materials and their graphical use;
understanding of the human figure and its spatial involvement, and the importance of composition framing
an image format, implying visual solutions involving fundamental notions; use of drawing in alliance with
other techniques, especially the photo-form; visualization of thoughts and concepts, applied to the
conception of narrative actions.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia teórico-prática. Serão expostos diversos conteúdos e apresentados exemplos de trabalhos de
artistas e designers, bem como discutidos os respectivos processos de trabalho.
Desenvolver-se-ão várias propostas de trabalho correspondentes a cada conteúdo do programa.
As propostas terão apresentações periódicas visando a promoção da discussão e reflexão sobre os
resultados.
Avaliação Contínua, tendo como base os exercícios práticos desenvolvidos ao longo do semestre nas
aulas, ou marcados como trabalho extra-aula complementar e devidamente acompanhados pelo professor.
Capacidade de exploração, exposição e análise dos trabalhos.
Autonomia, percurso e evolução demonstrada por cada aluno ao longo do semestre.
A participação nas aulas e a assiduidade (máximo de 25% de faltas) constituem factores passíveis de
serem considerados na avaliação.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical methodology. Will be exposed diverse content and presented examples of works
by artists and designers as well as discussed their work processes.
Development of several work proposals corresponding to each content of the program.The proposals will
have periodic presentations aimed at promoting discussion and reflection on the results.
Continuous assessment, based on practical exercises developed during the semester in class, or marked
as complementary work outside the classroom and properly monitored by the teacher.
Capacity to explore, display and analyze the work.
Autonomy, progress and development demonstrated by each student during the semester.
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The class participation and attendance (maximum of 25% of absences) are factors that can be considered
in the evaluation.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Tem sido aplicada uma metodologia teórico-prática, com recurso à realização de trabalhos práticos
propostos pelo professor, na qual é considerada indispensável a presença e participação dos alunos.
Todos os trabalhos práticos – quer os realizados nas aulas presenciais quer os marcados como exercícios
complementares e de desenvolvimento, extra-aulas e devidamente acompanhados pelo professor – são
sempre precedidos de uma indispensável introdução (teórica) expositiva prévia, abordados dentro do
âmbito mais alargado da sua relação com diversos contextos artísticos e profissionais, recorrendo a
variada documentação visual (e escrita, quando considerada justificada), disponibilizada pelo docente ou
indicada para consulta e pesquisa autónoma dos alunos.
Como metodologia geral, os alunos são incentivados a ver os trabalhos dos colegas, seja durante as aulas
seja em apresentações regulares, permitindo discutir e comparar os resultados e as diferentes soluções
encontradas no contexto da turma; algo que consideramos importante, para que cada um possa aferir da
respectiva evolução e em comparação com a dos colegas.
Apesar da carga horária reduzida, tendo em conta a importância basilar do desenho nos aspectos
cognitivos e comunicativos – a aprendizagem do desenho é lenta por comparação com outras áreas,
requer normalmente uma aturada persistência, e os conhecimentos adquiridos só são observáveis a
médio e longo prazo – e da formação anterior dos alunos ser muito variada, alguns deles, sem qualquer
experiência, os resultados da aprendizagem têm sido positivos, valorizando-se o grau de autonomia
alcançado, o percurso e a evolução demonstrada por cada aluno ao longo do semestre.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Has been applied a theoretical and practical methodology, with resort to practical work proposed by the
teacher, in which the presence and participation of students is considered indispensable.
All practical work - either made in the classroom or those marked as complementary exercises, outside the
classroom and properly monitored by the teacher - are always preceded by an indispensable prior
introduction (theoretical), addressed within the broader scope of its relationship with several artistic and
professional contexts, using varied visual documentation (and writing, when considered justified),
provided by the teacher or indicated for consultation and independent research of students.
As a general methodology, students are encouraged to see the work of colleagues, whether in class or in
regular presentations, allowing to discuss and compare the results and the different solutions found in the
group context; something we consider important, so that everyone can check the development in
comparison with that of colleagues.
Despite the reduced workload, given the fundamental importance of drawing on cognitive and
communicative aspects - design learning is slow compared to other areas usually requires a thorough
persistence, and knowledge gained can only be observed in the medium and long term - and previous
training of students to be very varied, some of them without any experience, learning outcomes have been
positive, valuing the degree of autonomy achieved, the route and the evolution demonstrated by each
student during the semester.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BETTI, Caudia e SALE, Teel – Drawing. A Contemporary Approach. Forth Worth: Hartcourt Brace
Jovanovich Publishers, 3ª edição, 1992.
GOLDSTEIN, Nathan – The Art of Responsive Drawing. New Jersey: Prentice Hall, 1984.*
KATZ, Steven D. – Film directing shot by shot: visualizing from concept to screen. Studio City, CA: Michael
Wiese Productions, 1991.*
PICASSO, Loulou . Agreable. Paris: Futuropolis, 1982.
PLÉCY, Albert – Grammaire élementaire de l’image. Paris: Marabout Université, 1971.

Mapa X - Teoria e História do Design
6.2.1.1. Unidade curricular:
Teoria e História do Design
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cidália Maria da Cruz Henriques, 2H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Capacidade de problematização histórica.
Compreensão e análise de conceitos.
Compreensão do design e da sua evolução.
Capacidade de caracterização e análise dos objetos de design.
Desenvolvimento de espírito crítico.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Historical questioning capacity.
Understanding and analysis of concepts.
Understanding of the design and its evolution.
Capabilities of characterization and analysis of design objects.
Development of critical thinking.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Design: conceito e domínios.
2. A construção da modernidade: vetores fundamentais.
3. O design, símbolo e instrumento da modernidade.
4. A formação do gosto.
5. A génese do design moderno e a Bauhaus.
6. Modernismo e Pós-Modernismo.
O domínio do design gráfico integrará a evolução histórica do design.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Design: conceito e domínios.
2. A construção da modernidade: vetores fundamentais.
3. O design, símbolo e instrumento da modernidade.
4. A formação do gosto.
5. A génese do design moderno e a Bauhaus.
6. Modernismo e Pós-Modernismo.
O domínio do design gráfico integrará a evolução histórica do design.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Tratando-se de uma unidade curricular do 1º ano e, atendendo ao facto do anterior percurso escolar da
maior parte dos alunos não integrar matérias relacionadas com a UC em questão, começa-se por abordar
um conjunto de temáticas procurando desde logo abrir o caminho para a aquisição de competências como
a compreensão e análise de conceitos, o desenvolvimento de espírito crítico e a capacidade de
investigação (o conceito de Design e os seus domínios, a construção da Modernidade, o design como
símbolo e instrumento da Modernidade, a formação do gosto).
Segue-se uma breve análise de movimentos artísticos do século XIX e XX, subjacentes à evolução do
design, e que proporciona aos alunos um conjunto de referências e ferramentas, quer conceptuais quer
visuais, relevantes para um estudo mais aprofundado dos objetos de design e do seu respetivo
enquadramento histórico.
Analisa-se, paralelamente, o domínio do design gráfico nas manifestações mais representativas do seu
processo evolutivo.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Being a curricular unit of 1st year and, given that the previous educational background of most students
do not integrate issues related to the unit in question, one begins by addressing a set of themes seeking
from the outset to clear the way for the acquisition of skills such as understanding and analysis of
concepts, the development of critical thinking and research capacity (the concept of Design and its fields,
the construction of modernity, the design as a symbol and instrument of modernity, the formation of
taste ).
There follows a short analysis of artistic movements of the nineteenth and twentieth century, underlying
the evolution of design, and that provides students with a set of references and tools, whether conceptual
or visual, relevant for further study of design objects and their respective historical context.
In parallel the graphic design field is analyzed in the most representative manifestations of its evolutionary
process.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia: Exposição e debate temáticos e visionamento crítico documental.
De acordo com o Regulamento de Avaliação aprovado pelo Conselho Pedagógico, a avaliação será feita
por um teste escrito a realizar em Junho e de um trabalho a apresentar em contexto de aula cuja
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ponderação corresponderá a 75% e 25%, respetivamente. A classificação do teste não poderá ser inferior a
8 (oito) valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodology: Exhibition and thematic debate and critical documentary viewing.
According to the Assessment Regulation approved by the Pedagogical Council, the assessment will be
done by a written test to be held in June and a work to be presented in class context whose weight will
correspond to 75% and 25%, respectively. The test rating shall not be less than eight (8) values.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Procurando uma adequação ao número de alunos que compõem cada turma e à reduzida carga horária
que está atribuída a esta Unidade Curricular, as aulas são regularmente expositivas, a par do visionamento
crítico de imagens (diapositivos trabalhados em suporte digital). No entanto, os alunos são sempre
estimulados a intervir, em especial no que concerne à análise de imagens, pois esta é uma das maiores
dificuldades evidenciada pelos estudantes.
A avaliação é constituída por um teste escrito a realizar no final do semestre e por um trabalho de
pesquisa sobre um objeto de design de comunicação e respetivo autor. Apresentado à turma, no contexto
da planificação da UC, é submetido a interpelação por parte de outro aluno, escolhido no próprio dia da
apresentação. Teste escrito e trabalho têm uma ponderação de 75% e 25% respetivamente. Pretende-se,
assim, por um lado, incentivar os estudantes a desenvolver capacidades de investigação; por outro, a
reflexão crítica a que o trabalho obriga, constitui um contributo importante para um percurso sólido e
consistente dos discentes numa atividade profissional futura. A metodologia implementada procura
proporcionar aos alunos ferramentas intelectuais suficientemente abrangentes que os habilitem a
observar, criticamente, diferentes objetos, nos múltiplos domínios do design.
A classificação final é debatida em aula antes da sua afixação em pauta o que beneficia também o
desenvolvimento da aprendizagem e a consciência crítica do trabalho individual, mediante os resultados
alcançados.
A metodologia de ensino proposta para esta Unidade Curricular associada ao sistema de avaliação,
embora periódico, foi estruturada em função da aquisição das competências que fazem parte do respetivo
programa.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Looking for a fitness to the number of students that make up each group and the reduced workload that is
assigned to this curricular unit, lessons are regularly expositive alongside the critical viewing of images
(slides worked on digital media). However, students are always encouraged to participate, especially with
regard to image analysis, as this is one of the biggest difficulties evidenced by the students.
The assessment consists of a written test to be held at the end of the semester and a research paper on a
communication design object and the respective author. Presented to the class in the context of the
planification of the curricular unit, is subjected to questioning by another student, chosen on the day of
presentation. Written test and work have a weighting of 75% and 25% respectively. The aim is therefore, on
the one hand, encourage students to develop research capacities; on the other, critical reflection that the
woks requires, is an important contribution to a solid and consistent path of students in a future
professional activity. The implemented methodology seeks to provide students with comprehensive
enough intellectual tools to enable them to observe critically different objects in a wide variety of design
domains.
The final classification is discussed in class prior to affixation which also benefits the development of
learning and critical awareness of individual work by the results achieved.
The teaching methodology proposed for this curricular unit associated with the evaluation system,
although periodic, was structured according to the acquisition of skills that are part of the respective
program.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CAMPI, Isabel – La idea y la materia.Vol.1: El diseño de producto en sus origenes. Barcelona: Editorial
Gustavo Gili, 2007. *
DORMER, Peter – Os significados do design moderno. Lisboa: Ed. C.P.D., 1995.
ESKILSON, Stephen Jr. – Graphic design: a new history. London: Laurence King Publishing, Ltd, 2007. *
LORENZ, Christopher – A Dimensão do Design. Lisboa: Ed. C.P.D., 1991.
MEGGS, Philip B. – Historia del Diseño Gráfico. México: Compañia Editorial Ultra, 2000.
NOBLET, Jocelyn (dir.) – Design, miroir du siècle. Paris: Flammarion/APCI, 1993.
SEARA, Ilda – Teoria do Design. Porto: Porto Editora, 1997.
VILAS BOAS, Armando – Ser Designer. Lisboa: AVB, 2011. *

Mapa X - Tecnologias Digitais
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Tecnologias Digitais
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Jorge da Silva Fernandes, 4H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Operação fluente de dos sistemas informáticos;
Criação e manipulação de conteúdos vectoriais (Illustrator)
Criação e manipulação de conteúdos bitmap (Photoshop
Criação de páginas Web simples (HTML)
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Fluent operation of computer systems;
Creation and manipulation of Vector content (Illustrator);
Creation and manipulation of Bitmap content (Photoshop);
Simple WebPage creation (HTML).
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Sistemas informáticos
Conteúdos Vetoriais
Conteúdo Bitmap
Publicação de conteúdos Digitais Online
6.2.1.5. Syllabus:
Computer systems;
Vector content;
Bitmap content;
Digital content online publishing.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Através da exploração das ferramentas adobe photoshop e adobe illustrator os alunos adquirem
competências teoricas e práticas na criação de conteúdos visuais bem como a sua manipulação e edição.
Os exercícios visam duas abordagens distintas:
•A aquisição de conhecimentos globais sobre as ferramentas e uso de ferramentas de criação e edição de
conteúdos bitmap e vectoriais
•Aquisição de conhecimentos globais no desenvolvimento de imagética ilustrativa, recorrendo à
manipulação de conteúdos visuais existentes e pesquisas temáticas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
By exploring the tools adobe photoshop and adobe illustrator students acquire theoretical and practical
skills in the creation of visual content and its manipulation and editing. The exercises are aimed at two
distinct approaches:
•The acquisition of global knowledge about the tools and its use for bitmap and vector content creation
and editing
•Acquisition of global knowledge in the development of illustrative imagery, manipulating existing visual
content and thematic research.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica, recorrendo a meios multimédia, e debate aberto com os alunos.
Realização de exercícios práticos, onde serão colocados em prática conceitos e técnicas discutidas na
aula.
A avaliação será contínua recorrendo a exercícios práticos e tendo em consideração a assiduidade dos
alunos, o interesse demonstrado, bem como a aquisição dos temas propostos.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical expositions, resorting to multimedia content and open debate with students.
Practical exercises, implementing the concepts and techniques discussed in class.
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Continuous evaluation, resorting to pratical exercises and taking in consideration the student attendance,
participation and interest in the approached topics, as well as the assimilation of the proposed topics
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A forma mais eficaz de adquirir competências na área da criação e edição de elementos visuais (raster e
bitmap) é usando as ferramentas. Para tal são propostos uma série de exercícios práticos de tutoria em
que os alunos repetem passo a passo o exercício apresentado pelo professor. Após cada bloco de
exercícios são postos em pratica as capacidades de desenvolvimento dos alunos através de uma proposta
de trabalho. Desta forma os alunos são levados a criar soluções inovadoras usando as ferramentas
abordadas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The most effective way to acquire skills in visual content creation and edition (raster and bitmap) is by
using the tools. For that end the students are required to perform a series of practical tutorials in which
they repeat the steps presented by the teacher. After each block of exercises an assignment teste the
student abilities and comprehension of the subjects. This way students are driven to create innovative
solutions using the tools discussed.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
D. BUSCH, David - MASTERING Digital Photography, USA, Muska & Lipman
KELBY, Scott – The Photoshop Book for Digital Photographers, USA, New Riders
SHORT, Daniel – Macromedia Dreamweaver 8 Hands-On Training, USA, Peachit Press
Computer Arts*

Mapa X - Design de Comunicação I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Design de Comunicação I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Tiago Osório de Castro Santos, 5H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
No final do semestre, o aluno deverá ser capaz de:
– fazer opções conceptuais, técnicas e estéticas em função dos objetivos de comunicação a atingir;
– utilizar a linguagem visual através de diferentes formas de expressão;
– aplicar corretamente a hierarquia na informação visual;
– dominar e aplicar os conceitos metodológicos no desenvolvimento projetual;
– recorrer à investigação como base de trabalho;
– reconhecer a importância da apresentação gráfica dos projetos;
– defender e fundamentar o seu trabalho em público, sabendo utilizar para o efeito, o vocabulário
específico.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the semester, students should be able to:
- make conceptual options, technical and aesthetic depending on the communication objectives to be
achieved;
- use visual language through different forms of expression;
- correctly apply hierarchy in visual information;
- master and apply the methodological concepts in projectual development;
- use research as a base for work;
- recognize the importance of the graphic presentation of the projects;
- defend and support their work in public, knowing how to use specific vocabulary for this purpose.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Princípios básicos do Design de Comunicação (proximidade, contraste, alinhamento, repetição);
estratégias mnemónicas dos signos visuais; metáforas visuais.
1. O Cartaz:
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- História do cartaz
- Critérios e valores da imagem; composição gráfica (posição, forma, orientação, cor, textura, valor,
tamanho); tipografia e mensagem visual; técnicas de produção.
Projectos: o cartaz auto-representativo; o cartaz num período histórico.
2. Introdução à identidade visual e à sinalética:
- Introdução histórica ao conceito de identidade visual corporativa e institucional.
- Signos identificadores, sistemas de identidade e sistemas de sinalética.
- Manual de normas gráficas.
Projectos: desenvolvimento de uma marca pessoal, respectiva aplicação em diferentes suportes e manual
de normas gráficas; expressão de mensagens através do recurso a pictogramas; desenvolvimento de uma
linha de sinalética.
6.2.1.5. Syllabus:
Basics of Communication Design (proximity, contrast, alignment, repetition); mnemonic strategies of
visual signs; visual metaphors.
1. Poster:
- Poster History
- Criteria and values of the image; graphic composition (position, shape, orientation, color, texture, value,
size); typography and visual message; production techniques.
Projects: the self-representative poster; the poster in a historic period.
2. Introduction to visual identity and signage:
- Historical Introduction to the concept of corporate and institutional branding.
- Identifier Signs, identity systems and signage systems.
- Manual of graphic norms.
Projects: developing a personal brand and its applications in different media and Manual of graphic norms;
expression of messages through the use of pictograms; developing a line of signage.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Durante o semestre serão propostos um conjunto de exercícios, onde se avaliará as opções conceptuais,
técnicas e estéticas em função dos objectivos a atingir.
Utilizar a linguagem visual através de diferentes formas de expressão, aplicar corretamente a hierarquia na
informação visual e dominar e aplicar os conceitos metodológicos no desenvolvimento projetual, serão
postas à prova na UC. Para tal, será proposto um estudo teórico sobre um determinado período de tempo
na História do cartaz, onde os estudantes terão que encontrar no trabalho do autor proposto, critérios e
valores da imagem; composição gráfica (posição, forma, orientação, cor, textura, valor, tamanho);
tipografia e mensagem visual; técnicas de produção.
Estas propostas permitirão reconhecer a importância da apresentação gráfica dos projetos; defender e
fundamentar o seu trabalho em público, sabendo utilizar o vocabulário específico.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
During the semester a set of exercises will be proposed, which will assess the conceptual technical and
aesthetic approaches, depending on the objectives to reach.
The use of visual language through different forms of expression, correctly applying hierarchy in visual
information and master and apply the methodological concepts in projectual development, will be put to
the test. To this end, a theoretical study in poster history will be proposed over a given period of time,
where students will have to find in the work of the proposed author, criteria and values of the image;
graphic composition (position, shape, orientation, color, texture, value, size); typography and visual
message; production techniques.
These proposals will recognize the importance of the layout of the projects; defend and support their work
in public, knowing how to use the specific vocabulary.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas serão compostas por períodos de exposição teórica sobre os conteúdos da disciplina, por forma
a facultar aos alunos uma base sólida e estruturante de trabalho, e por períodos de acompanhamento de
exercícios práticos e propostas de trabalho, baseados em contextos reais.
A avaliação é contínua. Prevê a realização exercícios e trabalhos práticos, e de um trabalho teórico-prático
com a sua respetiva defesa oral, avaliados num regime qualitativo.
Critérios de avaliação:
1. Assiduidade, pontualidade, participação e atitude crítica durante as aulas ;
2. Conhecimento implícito (na realização dos trabalhos) e explícito dos conteúdos do programa;
3. Profundidade e criatividade na aplicação dos conhecimentos;
4. Eficácia Técnica;
5. Empenho, método e evolução dos trabalhos.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Lessons will be composed of periods of theoretical exposition of the contents, in order to provide students
with a solid and structural basis of work, and follow-up periods of practical exercises and work proposals,
based on real contexts.
Assessment is continuous. Foresees the realization of exercises and practical work, and a theoretical and
practical work with their respective oral defense, evaluated in a qualitative basis.
Evaluation criteria:
1. Attendance, punctuality, participation and critical attitude in class;
2. Implicit knowledge (in completion of work) and explicit content of the program;
3. Depth and creativity in the application of knowledge;
4. Technical efficacy;
5. Commitment, method and progress of work.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Nas aulas, a exposição teórica tem como objetivo o entendimento por parte dos estudantes dos conceitos
a ser abordados em cada fase do programa através de uma metodologia eminentemente prática.
São propostos um conjunto de exercícios práticos e teóricos, com o objetivo dos estudantes serem
estimulados nas suas capacidades conceptuais, projetuais e teóricas. Será desenvolvida uma atitude
crítica e argumentativa através da apresentação e discussão oral dos resultados obtidos. A UC pretende
também ser uma ante câmara para o semestre seguinte da disciplina de Design de Comunicação II.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In class, the theoretical exposition aims at students understanding of the concepts to be addressed in each
phase of the program through an eminently practical methodology.
We propose a series of practical and theoretical exercises in order for students to be encouraged in their
conceptual, projective and theoretical capabilities. A critical and argumentative attitude will be developed
through the oral presentation and discussion of the results. The curricular unit also intends to be an
antechamber for the following semester of Communication Design II.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CHAVES, Norberto – La Imagen Corporativa – Teoria y Metodologia de la Identificación Institucional,
Barcelona: Ediciones G. Gili, 1994.
LUPTON, Ellen; MILLER, Abbott – Design Writing Research – Writing on Graphic Design. 2ª ed.. New York:
Phaidon, 2006b.
ESKILSON, S. F. – Graphic Design: A new History, Londres: Laurence King, 2007 [A2/15]
WILDBUR, Peter – Information graphics : innovative solutions in contemporary design [A2/22]

Mapa X - História da Arte III
6.2.1.1. Unidade curricular:
História da Arte III
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria de Fátima Alves Sales, 3H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Conhecer a evolução da arte e identificar as diferentes correntes da arte contemporânea; Explorar as
multifacetadas
inter-relações entre os vários campos artísticos; Produzir uma pesquisa orientada. Articular elementos de
carácter teórico e histórico.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Knowing the evolution of art and identify the different currents of contemporary art; Explore the
multifaceted
interrelationships between the various artistic fields; Produce a targeted research. Articulate theoretical
and historical elements.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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1-A génese da arte contemporânea. A escola de Nova York. Arshile Gorky, Jackson Pollock, Willem de
Kooning,Mark Rothko e Alexander Calder. As grandes mudanças na arte europeia depois da II Guerra
Mundial. Henry Moore, Alberto Giacometti, Constant, Michel Tapié, Jean Dubuffet, Eduardo Paolozzi e
Francis Bacon;2-A Pop-Art. As teorias da complexidade e as formas da cultura pop . Formas da
ambiguidade: Andy Warhol e a pop art norte-americana;3-Luz e formas dinâmicas. A investigação visual:
Moholy Nagy. A arte cinética de Victor Vasarely;4-Minimalismo e mecanismos minimalistas.Tony Smith,
Donald Judd, Robert Morris, Dan Flavin, James Turrel e Richard Serra;5-A arte ao vivo. Antecedentes.
Black Mountain College. O lugar como elemento de performance. Yves Klein e Piero Manzoni. Joseph
Beuys;6-A arte das ideias. Daniel Buren. O corpo como “suporte”:Vitto Acconci. O corpo no espaço: bruce
Nauman e Rebecca Horn;7-A geração dos media. De volta ao teatro. Identidades. Novos média e
performance
6.2.1.5. Syllabus:
1-The genesis of contemporary art. The New York school. Arshile Gorky, Jackson Pollock, Willem de
Kooning, Mark Rothko and Alexander Calder. The major changes in European art after the Second World
War. Henry Moore, Alberto Giacometti, Constant, Michel Tapie, Jean Dubuffet, Eduardo Paolozzi and
Francis Bacon
2 Pop-Art. The complexity theories and forms of pop culture. Forms of ambiguity: Andy Warhol and the
American pop art
3-Light and dynamic forms. The visual research: Moholy Nagy. The Kinetic Art of Victor Vasarely
4-Minimalism and minimalist mechanisms .Tony Smith, Donald Judd, Robert Morris, Dan Flavin, James
Turrell and Richard Serra
5-A live art. Background. Black Mountain College. The place as a performance element. Klein and Yves
Piero Manzoni. Joseph Beuys
6-The art of ideas. Daniel Buren. The body as a "support": Vitto Acconci. The body in space: Bruce
Nauman and Rebecca Horn
7- The media generation. Back to the theater. Identities. New media and performance
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Esta UC aborda as categorias artísticas, os suportes da arte, o espaço. Expressionismo abstracto, Op Art,
Pop Art, Minimal Art, Novo Realismo, Figuração Narrativa, etc. Proporciona simultaneamente uma ocasião
para apresentar os artistas, desde os conhecidos (Bacon, Dubuffet, Soulages, Pollock, Basquiat, Andy
Warhol, Joseph Beuys...) até aos menos conhecidos. Assim, respeitando um desenrolar cronológico
(desde a II Guerra Mundial aos anos 90), situa cada artista no seu contexto político, social e cultural,
ajudando os estudantes a orientar-se no desenvolvimento multiforme da arte contemporânea. Demonstra
paralelamente que a arte não pára de alargar o seu domínio do mundo e de responder à sua complexidade:
à arquitectura, à pintura, à escultura, à gravura, juntaram-se a fotografia, o cinema, o design, a exploração
dos novos media, o happening, ou todo o tipo de “instalações”. O artista apodera-se de todos os meios de
expressão, abala os códigos, explora e anexa novos territórios.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This curricular unit addresses the artistic categories, art media, space. Abstract Expressionism, Op Art,
Pop Art, Minimal Art, New Realism, Narrative Figuration , etc. Provides both an opportunity to present
artists from the known (Bacon, Dubuffet, Soulages, Pollock, Basquiat, Andy Warhol, Joseph Beuys ...) to
the less known. Thus, following a chronological order (since World War II to the '90s), locating each artist
in their political, social and cultural context, helping students to orient themselves in the multiform
development of contemporary art. In parallel, demonstrates that art continues to extend its domination of
the world and to respond to its complexity: the architecture, painting, sculpture, engraving, joined the
photography, cinema, design, exploitation of new media, the happening, or any kind of "instalations". The
artist takes possession of all mediums of expression, shakes the codes, annexes and explores new
territories.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Dar continuidade ao Programa de História da Arte II. Exposição oral das temáticas apoiada em recursos
audiovisuais;
Análise e fundamentação; Pesquisa bibliográfica e reflexão realizada pelos alunos; Orientação dos
trabalhos de pesquisa.
Avaliação:
Realização de um teste intermédio (35%).
Realização de um teste final (40%).
Presença e participação nas aulas de contacto (15%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Continue the History of Art II syllabus. Oral presentation of the themes supported by audiovisual
resources;
Analysis and reasoning; Bibliographic research and reflection carried out by the students; Work of
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guidance research.
Evaluation:
Conducting an intermediate test (35%).
Conducting a final test (40%).
Presence and participation in contact classes (15%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A unidade curricular de História da Arte III, constitui um esforço enorme de síntese. À sua estrutura, que se
procurou equilibrada, e ao seu rigor metodológico, juntou-se a problematização do pensamento e a
consciente presença de uma leitura ideológica inevitavelmente inscrita na história da nossa
contemporaniedade. Porque se entende que este trabalho nem responde a uma vazia neutralidade, nem
deixa margem à indiferença, enquanto se vai desenrolando o fio das caracterizações, discrições e
argumentações.
Nesta unidade curricular pretende-se explicar em que medida, e através de que processos, a arte contribui
a formar a ideologia e o sistema cultural da sociedade contemporânea, participando de forma directa e
autónoma nas tensões, contradições e crises da época. Não podendo separar uma história da arte da
história política, económica e da ciência, o trabalho desenvolve-se em dois planos: em uma série de
abordagens teóricas necessariamente sumárias, descrevem-se e discutem-se as principais poéticas,
indicando como se configuram na arte os grandes temas culturais, tentando proporcionar, com a
utilização dos meios audiovisuais, uma documentação suficiente e adequada. Esta documentação não tem
apenas a finalidade de colocar em evidência os valores qualitativos das obras seleccionadas entre as mais
significativas, mas permitir aos estudantes seguir os processos com os quais os maiores artistas
contemporâneos contribuiram, com a sua investigação pessoal autónoma e de âmbito específico, na
construção da cultura.
A actividade artística pertence a uma dupla dimensão: a dos grandes temas socioculturais e a das obras
concretas presentes na selecção e coordenação criteriosa das imagens que formam a “coluna visual”.
Pensamos no entanto que a história da arte não é uma “história de coisas”, mas história dos juízos de
valor suscitados por certas formas ou configurações visíveis. Daí que a explicação histórica da arte seja a
única possível, já que não se refere a factos estéticos independentes e atemporais.
Assim, pretende-se dar a conhecer obras fundamentos e principais correntes artísticas contemporâneas,
avalair transformações e desenvolvimentos ao nível político e cultural, incentivando os estudantes a
produzir uma pesquisa bibliográfica e uma reflexão coerente e fundamentada a partir das obras concretas.
Reconhecer a especificidade das experiências, interpretar e fundamentar a produção artística
contemporânea, assim como a avaliação do seu suporte teórico por parte dos estudandes, são objectivos
fundamentais desta unidade curricular.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit of History of Art III, is a major effort of synthesis. At its structure, that have been
balanced, and to its methodological rigor, joined the questioning of thought and the conscious presence of
an ideological reading inevitably inscribed in the history of our contemporaneidade. Because we
understand that this work neither respond to an empty neutrality, nor leaves room to indifference, while
unfolds the thread of characterizations, discretions and arguments.
With this curricular unit is intended to explain to what extent and by what processes, the art contributes to
form the ideology and the cultural system of contemporary society, participating directly and
autonomously in the tensions, contradictions and crisis of their time. We cannot separate a history of the
art of politics, economic history and science, the work is developed on two levels: in a series of
summaries,necessarily theoretical, approaches are described and the main poetic is discussed, indicating
how to configure the art major cultural themes, trying to provide, with the use of audiovisual media,
sufficient and appropriate documentation. This documentation is not only in order to put in evidence the
qualitative values of the works selected among the most significant, but allow students to follow the
processes with which the greatest contemporary artists contributed, with its independent and specific
research, in construction of culture.
The artistic activity belongs to a double dimension: that of the great socio-cultural issues and the concrete
works present in the selection and careful coordination of the images that make up the "visual" column.
We think however that the history of art is not a "history of things", but history of value judgments raised
by certain types or visible settings. Hence, the historical explanation of the art is the only possible because
it does not refer to independent and timeless aesthetic facts.
Thus, it is intended to know fundamental works and major contemporary artistic trends, evaluate changes
and developments in the political and cultural level, encouraging students to produce a literature search
and a coherent and reasoned reflection from the concrete works. To recognize the specificity of the
experiments, interpret and explain the contemporary artistic production, as well as the evaluation of its
theoretical support by college students, are key objectives of this course.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ARGAN, Giulio Carlo. El Arte Moderno, Tomo I e II, Fernando Torres Editor, Valência, 1975.*
CHIPP, Herschel B. Teorias da Arte Moderna, Martins Fontes Editor, São Paulo, 1988.*
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HONNEF, Klaus. Arte Contemporânea. Benedikt Taschen, 1994.
LUCIE-SMITH, Edward. Movimentos Artísticos desde 1945, Ediciones Destino S. A, Barcelona, 1991.
FOSTER, Hal; KRAUSS, Rosalind; BOIS, Ives-Alain; BUCHLOH, Benjamin H. D.. Arte desde 1900.
Modernidad,
antimodernidad, posmodernidad, Ediciones Akal S. A, Madrid, 2006.

Mapa X - Argumento para Multimédia
6.2.1.1. Unidade curricular:
Argumento para Multimédia
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sandra Isabel Valente Antunes, 3H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Capacidades técnicas e criativas ao nível da escrita do Argumento para Multimédia.
Aplicar aspectos principais da Linguagem Audiovisual e Multimédia.
Escrita de Argumentos para produtos Multimédia.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Technical and creative skills at the writing level for Multimedia.
Apply main aspects of Audiovisual and Multimedia Language.
Scriptwriting for Multimedia products.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Abordar os conceitos da linguagem multimédia interactiva.
Os novos media e os “outros“: pontos de referência (semelhanças e diferenças).
A importância do utilizador e a Interactividade.
O Argumento Multimédia para os principais meios e suportes.
Ferramentas conceptuais na criação de um Argumento Multimédia.
Métodos, tipos de escrita, estruturas e hierarquias, diferenças de suporte e aplicações.
Escrever Multimédia de Informação & Websites: Website de Marketing; Website Corporativo; Website de
histórias ou
relatos na Web; Publicidade On-line; Quiosques multimédia; Multimédia educacional; Programas de
Treino.
Escrever Multimédia Narrativo: Jogos baseados em Puzzles; Narrativa cinemática; Narrativa de histórias
paralelas;
Narrativa de mundos.
6.2.1.5. Syllabus:
Address the concepts of interactive multimedia language.
New media and the "others": Reference points (similarities and differences).
The importance of the user and interactivity.
The Multimedia script for the main media and supports.
Conceptual tools in creating an Multimedia script.
Methods, types of writing, structures and hierarchies, differences of media and applications.
Writing Multimedia Information & Websites: Website Marketing; Corporate Website; Website stories or
reports on the Web; Online Advertising; Multimedia kiosks; Educational multimedia; Training programs.
Writing Multimedia Narrative: Based Games Puzzles; Cinematic storytelling; Narrative of parallel stories;
Narrative worlds.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Sendo os objetivos da unidade curricular, adquirir competências técnicas e criativas ao nível da escrita do
Argumento, aborda-se primeiramente a linguagem audiovisual e posteriormente são abordados os
conceitos da linguagem multimédia interativa com enfâse na importância do utilizador. Para isso são
abordadas ferramentas conceptuais na criação do Argumento Audiovisual e do Argumento Multimédia,
cada um na sua especificidade, métodos e tipos de escrita. No caso da multimédia são ainda abordadas
estruturas, hierarquias e diferenças dos suportes e aplicações, com enfâse na diferença entre a multimédia
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de informação versus multimédia narrativa. No final o aluno/a deve ser capaz de escrever argumentos para
o meio audiovisual e argumentos para o multimédia.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Since the objectives of the syllabus, are to acquire technical and creative skills at the scriptwriting writing
level, first it approaches and discusses the audiovisual language and concepts, and later the interactive
multimedia language with emphasis on the importance of the user. For this conceptual tools are addressed
in the creation of Audiovisual and Multimedia Scripts, each in its specificity, methods and types of writing.
In the case of multimedia are also discussed structures, hierarchies and differences in media and
applications, with emphasis on the difference between the multimedia information versus narrative media.
At the end the student should be able to write scripts for the audiovisual media and multimedia.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com recurso a meios audiovisuais, multimédia, textos e outros julgados
convenientes.
Criação de momentos de discussão e reflexão em grupo e individuais, que serão sempre entendidos como
um
instrumento pedagógico privilegiado.
A avaliação é contínua e basear-se-á na forma como o aluno/a desenvolveu as diferentes propostas de
trabalho, de
forma criativa e através de um discurso pessoal.
Parâmetros de avaliação: Participação, assiduidade e pontualidade. Capacidade de organização e
sistematização do
trabalho. Realização das diferentes propostas de trabalho.
Capacidade de reflexão, exposição e argumentação.
Percentagem de avaliação: 40% - Argumento Audiovisual; 60% - Argumento Multimédia.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical classes using audiovisual media, multimedia, texts and other judged convenient.
Creation of discussion and reflection moments in group and individual, that will always be understood as a
privileged educational tool.
Assessment is continuous and will be based on how the student developed different work proposals
through a personal and creative way.
Evaluation parameters: participation, attendance and punctuality. Organizational skills and systematization
of
work. Implementation of the various proposals for work.
Thinking Skills, exposure and argumentation.
Percentage assessment: 40% - Audiovisual Script; 60% - Multimedia Script.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
As aulas são teórico-práticas, com uma componente de exposição dos conteúdos seguida de momentos
de discussão, análise e reflexão individuais e em grupo. As metodologias utilizadas, incentivam o estudo
progressivo dos conteúdos programáticos. No final o aluno/ a deve ser capaz de, realizar as diferentes
propostas de trabalho de forma organizada e sistematizada, demonstrando, capacidade de reflexão,
exposição e argumentação de ideias próprias e criativas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Classes are theoretical and practical, with an exposition component of the content, followed by moments
of discussion and analysis, be it individual or in group. The methodologies used, encourage the
progressive study of the syllabus. At the end the student should be able to, solve the different work
proposals in an organized and systematic way, showing personal and creative thinking skills, exposure
and argumentation of ideas.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Concepción, Anne-Marie; “Professional Web site Design <from start to finish>“, 2001, How Design Books
Friedman, Anthony; “Writing for Visual Media“, 2001, Focal Press
Garrand, Timothy; “Writing for Multimedia and the Web (second edition)“, 2001, Focal Press
Hellman, Mary F. e James, W.R.; “The multimedia casebook“, 1995, VNR Computer Library
Stansberry, Domenic “Labyrinths, the Art of interactive Writing and Design”, Wadsworth Publishing
Company, 1998

Mapa X - Design Comunicação II
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Design Comunicação II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Alice Correia Cardoso, 5H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
No final da Unidade Curricular pretende-se que o aluno seja capaz de:
Aplicar conteúdos do Design de Comunicação com uma exigência profissional na resposta a situações
concretas.
Recorrer correctamente às diferentes fases da metodologia projetual.
Desenvolver um projecto desde a sua fase de resolução de problemas de comunicação, até à sua solução
digital para edição.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the curricular unit is intended that the student will be able to:
Apply Communication Design contents with a professional requirement in response to specific situations.
Correctly apply the various stages of design methodology.
Develop a project from the communication problem-solving phase, to its digital solution for publishing.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Princípios do Design;
Responsabilidade social do Design;
Layout e Composição;
Legibilidade ergonómica;
Sistema de identidade visual;
Desenvolvimento gráfico de conceitos em diversos suportes e meios de comunicação.
6.2.1.5. Syllabus:
Principles of Design;
Social responsibility of Design;
Layout and Composition;
Ergonomic readability;
Visual identity system;
Graphical development of concepts in various mediums and media.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Tratando-se de uma unidade curricular teórico-prática de cariz eminentemente projetual, definiu-se como
objectivo exercitar o aluno no desenvolvimento de projectos em tudo semelhantes àqueles que no dia a
dia os futuros profissionais irão encontrar.
O aluno deve dominar a escolha e manipulação dos aspectos formais (imagem, tipografia, cor,
composição) e conceptuais, tendo em vista a concepção de um produto graficamente coerente, que atente
aos princípios de design e à sua responsabilidade social. Ao estabelecer este domínio estaremos a aplicar
os diferentes conteúdos previstos: Layout e composição, legibilidade ergonómica, sistema de identidade
visual, desenvolvimento gráfico do conceito em diversos suportes e meios de comunicação.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Since this is a theoretical and practical curricular unit, of an eminently projectual nature, it was defined as
objective to exercise the student in the development of projects at all similar to those that the future
professionals will find on a daily basis.
The student must master the choice and manipulation of formal (image, typography, color, composition)
and conceptual aspects, with the purpose of designing a graphically consistent product which infringes
the principles of design and its social responsibility. By establishing this domain we will be applying the
different laid down content: Layout and composition, ergonomic readability, visual identity system, graphic
development of the concept in various medium and media.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação e exposição, com recurso aos meios audiovisuais, de exemplos de comunicação visual;
análise crítica e discussão sobre os mesmos; realização de propostas de trabalho baseadas num contexto
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real (participação em concursos ou resposta concreta a um possível cliente); visitas de estudo.
Critérios de avaliação:
- Assiduidade, pontualidade e participação nas aulas;
- Conhecimento implícito (na realização dos trabalhos) e explícito dos conteúdos do programa;
- Profundidade e criatividade na aplicação dos conhecimentos;
- Eficácia técnica;
- Empenho, método e evolução dos trabalhos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentation and enunciation, with use of audiovisual media, visual communication examples; critical
analysis and discussion of the same; performing work proposals based on a real context (participation in
tenders and concrete answer to a prospect); study visits.
Evaluation criteria:
- Attendance, punctuality and participation in class;
- Implicit knowledge (in completion of work) and explicit content of the program;
- Depth and creativity in the application of knowledge;
- Technical efficiency;
- Commitment, method and work progress.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Esta unidade curricular recorre a metodologias orientadas para a resolução de problemas.
Trabalho de projecto e estímulo à reflexão crítica de acordo com as opções de projecto. São ainda
trabalhadas as capacidades de investigação, análise, estratégia, método de trabalho, espírito de equipa,
defesa e apresentação do projecto final, com o objectivo de preparar os alunos para a capacidade de
argumentação junto dos clientes. Esta será a forma de desenvolver a capacidade de síntese, dominar o
vocabulário e os critérios inerentes ao desenvolvimento projectual, estabelecer relações entre o Design e
as outras disciplinas, reconhecer o campo de competências do Design e dos factores intervenientes no
processo projectual.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This curricular unit uses methodologies oriented to solve problems.
Project work and stimulus to critical reflection according to the project options. The research capabilities
are also worked, analysis, strategy, method of work, team spirit, defense and submission of the final
project, in order to prepare students for the reasoning ability with customers. This is how the students
develop the capacity for synthesis, master the vocabulary and the criteria inherent in the projectdevelopment, establish relationships between design and other disciplines, recognize the field of design
skills and intervening factors in the design process.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Hurlburt, Allen. Layout: O Design da Página Impressa. Nobel, 1990.
Williams, Rob. The Non-designer’s Design Book. Peachpit Press, 2004.
Wally, Olins. Identidad Corporativa, Madrid, Celeste Ediciones, 1989.
Chaves, Norberto. La Imagen Corporativa, GG Diseño, 1994.
Dormer, Peter. Os Significados do Design Modernos, CPD, 1995.
Revistas e websites especializados.

Mapa X - Tipografia
6.2.1.1. Unidade curricular:
Tipografia
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Tiago Osório de Castro Santos, 3H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
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Identificar os diversos tipos de letra através da história; Conhecer a razão da forma dos tipos, a evolução
do desenho desde a sua criação até aos nossos dias; Domínio dos princípios tipográficos; Criar,
estruturar e organizar eficazmente os elementos da sintaxe visual; Organizar, expor e comunicar o
trabalho desenvolvido; Analisar criticamente os projectos desenvolvidos; Integrar-se em grupos de
trabalho fomentando atitudes interventivas; Dar soluções a necessidades de comunicação; Utilizar os
tipos de letra adequados ao projecto e ao meio a que se destina, optimizando a sua legibilidade e
expressividade; Hierarquizar as diferentes classes de informação de um projecto e saber manter a unidade
formal.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Identify the different fonts throughout history; To know the reason for the form of types, the evolution of
design from its inception to the present day; Mastery of typographic principles; Create, structure and
effectively organize the elements of visual syntax; Organize, display and communicate the work; Critically
analyze the developed projects; Join together in work groups promoting interventional attitudes; Provide
solutions for communication needs; Use of appropriate fonts to the project and intended medium
optimizing its readability and expressiveness; Prioritize different classes of information of a project and
know how to maintain the formal unity.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conceitos e princípios tipográficos: As fontes tipográficas; Famílias tipográficas; Letra actor; Anatomia do
tipo: elementos estruturais do tipo; Peso do tipo; Caixa alta e caixa baixa; Serif e sans-serif; Os vários
tipos de serif; Largura do tipo (condensado e expandido); Legibilidade / ilegibilidade; Espaço entre letras e
entre palavras (kerning e tracking); Relação entre corpo de letra, longitude e entrelinha (leading); Mancha
tipográfica; Alinhamentos; Hifenização; Medidas tipográficas (formatos digitais – Fontes Postscript,
truetype e bitmap).
6.2.1.5. Syllabus:
Concepts and publishing principles: The typefaces; typographic families; Actor letter; Anatomy of type:
structural elements of type; Weight type; upper and lower case; Serif and sans-serif; The various types of
serif; type width (condensed and expanded); legibility / illegibility; Space between letters and between
words (kerning and tracking); Relationship between font size, length and spacing (leading); Typographic
stain; alignments; hyphenation; Typographic measures (digital formats - Postscript fonts, TrueType and
bitmap).
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Pretende-se que o estudante:
- Identifique os diversos tipos de Letra através da história, com um trabalho de investigação sobre um tipo
de letra, o seu tipógrafo, a sua história, as suas características anatómicas. Desse estudo resultará um
pequeno catálogo que será doado à biblioteca da Escola e um para cada aluno.
- Os estudantes irão também escolher uma letra e depois terão de encontrar diversas fontes, com
características diferentes entre elas, para ilustrar a mesma letra.
- Hierarquizar os diferentes tipos de informação de um projeto e manter a unidade formal, através da
apresentação de uma receita culinária numa composição tipográfica (será exposta na cantina da escola,
nos toalhetes).
- Dominar os princípios tipográficos concebendo e criando um tipo de letra, num trabalho feito em grupo
fomentando o diálogo;
Em todas as propostas será feita uma apresentação pública à turma onde se pretende que se utilize
vocabulário específico.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
It is intended that the student:
- Identify the different types of lyrics throughout history, with a research work on a font, the typographer,
its history, its anatomical features. This study will result in a small catalog for each student that will be
donated to the library of the School.
- Students will also choose a letter and then find different sources with different characteristics between
them, to illustrate the same letter.
- Prioritize the different types of information in a project and maintain formal unity, by submitting a recipe
in a typesetting (will be displayed as the wipes in the school canteen).
- Master the typographical design principles and create a Font, made in a work group and fostering
dialogue;
In all proposals a public presentation will be made to the class where specific vocabulary must be used.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação e esclarecimento teórico dos conteúdos programáticos;
Realização de exercícios práticos;
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Análise de documentação, livros e suportes audiovisuais;
Assistência e acompanhamento contínuo ao trabalho do aluno.
Durante o semestre o aluno será confrontado com diversos projectos teórico-práticos, que serão avaliados
pelos seguintes parâmetros: empenho e participação na aula, pontualidade, motivação; desenvolvimento e
apresentação dos trabalhos, qualidade, criatividade e coerência das soluções encontradas,
convenientemente justificadas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentation and theoretical clarification of the syllabus;
Practical exercises;
Analysis of documentation, books and audiovisual material;
Continuous advice and monitoring the work of the student.
During the semester students will be confronted with several theoretical and practical projects that will be
evaluated by the following parameters: commitment and participation in class, punctuality, motivation;
development and presentation of the work, quality, creativity and consistency of the solutions,
conveniently justified.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Nas aulas a exposição teórica tem como objetivo expor de forma a que haja um entendimento por parte
dos estudantes, dos conceitos a ser abordados em cada fase do programa através de uma metodologia
eminentemente prática.
Serão propostos um conjunto de exercícios prático e teóricos, com o objetivo dos estudantes serem
estimulados nas suas capacidades concetuais, projetuais e teóricas e será também desenvolvida uma
atitude crítica e argumentativa através da apresentação e discussão oral dos resultados obtidos.
A UC pretende ser uma primeira abordagem à Tipografia, que será continuada no semestre seguinte com
Design Editorial I.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In class the theoretical exposition aims to expose so that there is an understanding by students of the
concepts to be addressed in each phase of the program through an eminently practical methodology.
It will propose a set of practical and theoretical exercises in order for students to be encouraged in their
conceptual, projective and theoretical skills and will also developed a critical and argumentative attitude
through the oral presentation and discussion of the results.
The UC is intended as a first approach to typography, which will be continued in the following semester
with Editorial Design I.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BAINES, Phil; HASLAM, Andrew – Type & Typography. London: Laurence King, 2002.
ISBN 1-85669-244-2.
BRINGHURST, Robert, The Elements of Typographic Style, Vancouver: Hartley & Marks, 2002.
LUPTON, Ellen – Thinking With Type – a critical guide for designers, writers, editors & students.
New York: Princeton Architectural Press, 2004 [A2/12]
HETLINGER, Paulo – Tipografia – Origens e Uso das Letras. Lisboa, Ed. Dinalivro, 2006 [A2/10]
SPIEKERMANN, Erik & Ginger, E. M. – Stop Stealing Sheep & Find Out How Type Works, Adobe Press,
2003 [A2/8]

Mapa X - Lógica de Programação
6.2.1.1. Unidade curricular:
Lógica de Programação
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Jorge da Silva Fernandes, 3H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Os Alunos deverão procurar competências na;
Obtenção de conhecimento de uma interface de programação;
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Criação de Interfaces em HTML com utilização de CSS para formatação da interface
Realização de pequenas rotinas de código lógico de programação;
Reconhecimento de Estruturas lógicas de Programação;
Aplicação de regras de Lógica de Programação na obtenção de interfaces dinâmicas;
Realização de pequenos projetos com lógica de programação embutida;
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Skills in the usage of a programming software interface;
HTML interfaces creating resorting to CSS for styling;
Running small scripting statements using programming logic;
Recognize programming logic structures;
Apply programming logic rules as to build dynamic user interfaces;
Build small programming projects using logic programming blocks.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O plano de estudos assenta na apresentação teórica de conceitos básicos de Lógica de Programação e na
realização e concretização de exercícios práticos a serem desenvolvidos durante o período lectivo que
farão uso de todos os conceitos apresentados. Será utilizado o Adobe Dreamweaver CS3 ou superior ou
outro semelhante como ambiente de desenvolvimento das interfaces HTML, para a produção de CSS para
manipulação estática das interfaces e para a incorporação de scripts e rotinas de lógica para a
manipulação dos objectos HTML.
6.2.1.5. Syllabus:
The curriculum is based on the theoretical presentation of basic Programming Logic concepts and
implementation of practical exercises using the discussed principles.
Will be used Dreamweaver CS6 or higher or equivalent HTML development environment.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Através da exploração dos conceitos e metodologias de programação HTML, CSS e Javascript, os alunos
adquirem competências na criação de conteúdos web interactivos de uma forma incremental e
fundamentada.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Through exploration of the programming concepts and methodologies (HTML, CSS and Javascript),
students acquire skills in creation of interactive web content in an incremental and reasoned manner.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas TP com recurso a meios audiovisuais, textos e outros julgados convenientes. Desenvolvimento de
exercícios nas aulas e realização exercícios práticos de execução extra período de contacto. Cada aluno
será avaliado individualmente, estabelecendo ele próprio o seu ritmo de aprendizagem e realização dos
exercícios e tarefas que lhes são propostas.A avaliação será continua e basear-se-á na resposta do aluno
às propostas de trabalho ao longo das várias etapas de desenvolvimento da UC. Será também realizado
um teste de avaliação final que permita aferir a obtenção dos conceitos teóricos da UC. A avaliação global
da UC terá em conta os seguintes fatores: 35% Assiduidade, participação, empenho e trabalho de
investigação na aula, 40% Resultados obtidos na concretização dos diversos projetos e apresentação
pública de trabalhos, 25% Resultado obtido no Teste de Avaliação. O não cumprimento das datas previstas
para entrega/apresentação dos trabalhos será penalizador para a avaliação final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical expositions, resorting to multimedia content and open debate with students.
Pratical exercises, implementing the concepts and techniques discussed in class.
The evaluation will include the results of the practical exercises executed in class as a response to class
challenges of practical concepts discussed in class. written exam will also assess the assimilation of the
concepts discussed in class.
The weights of the evaluation parcels is:
35% Attendance, participation and overall commitment to class concepts
40% Class projects and public presentation
25% Written exam
Missing the scheduled presentation dates will have a negative impact on the grades.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Recorrendo a aulas expositivas e demonstrativas os alunos são incitados a executar exercícios de forma
controlado e faseada em ambiente acompanhado pondo em prática de forma incremental os conceitos
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apresentados em aula. Esta unidade Curricular conta também com um exame escrito de forma a avaliar a
aquisição dos conteúdos teóricos e práticos culminando num exercício prático.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Using the expository and demonstrative classes, students are encouraged to perform controlled exercises
and phased manner on a accompanied environment, implementing incrementally the concepts presented
in class. This Course unit also has a written examination to assess the acquisition of theoretical and
practical concepts, and a practical fina exercise.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Sams Teach Yourself Adobe Dreamweaver CS3 in 24 Hours - Betsy Bruce
Adobe Dreamweaver CS3 Classroom in a Book - Adobe Creative Team
HTML Tutorial - http://www.w3schools.com/html/DEFAULT.asp
JavaScript Tutorial - http://www.w3schools.com/JS/default.asp
CSS Tutorial - http://www.w3schools.com/css/

Mapa X - Tendências da Arte Contemporânea
6.2.1.1. Unidade curricular:
Tendências da Arte Contemporânea
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alexandra Trevisan da Silveira Pacheco, 3H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Ser capaz de reflectir, problematizar e relacionar as diferentes propostas reveladas pelas tendências da
arte contemporânea a partir da década de 60 do Século XX;
Saber reconhecer e situar as obras e autores propostos;
Ser capaz de desenvolver uma análise crítica sobre as artes e as suas inter-relações.
Saber sustentar as suas próprias posições perante os temas propostos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Being able to reflect, discuss and relate the various proposals revealed by tendencies of contemporary art
from the 60s of XX century on;
To know how to recognize and situate the proposed artworks and authors;
Being able to develop a critical analysis of the arts and their interrelations.
To know how to support their own positions in the proposed themes.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.A década de 60: a desconstrução das certezas no mundo ocidental e o impacto nos movimentos
artísticos.
1.1.As obras dos artistas e os movimentos mais relevantes do final da década de 60 e início da década de
70 reveladores da mudança de paradigma ocorrido nas experiências artísticas deste período. Pop Art,
Assemblage, Novo Realismo, Ambientes e Happenings, Arte Pobre.
2. Os anos 70 e o questionar dos limites do que pode ser considerado obra de arte. Minimalismo, Arte
Concepual, Performance, Earth e Land Art, Instalação e Vídeo-Arte.
2.1. Os contextos teóricos e artísticos que constituem a fundamentação das novas práticas artísticas.
3.O início dos anos 80: a multiplicidade de atitudes e abordagens artísticas. As novas e as velhas certezas
e o aparecimento dos indícios que conduzirão a um novo paradigma. O regresso à pintura. Assimilações.
A diversidade da prática artística pós-moderna.
6.2.1.5. Syllabus:
1. The 60s: the deconstruction of the certainties of the western world and the impact on artistic
movements.
1.1.The works of the artists and the most important movements of the late 60s and early 70s that reveal the
paradigm shift occurred in artistic experiences of this period. Pop Art, Assemblage, New Realism,
Environments and Happenings, Poor Art.
2. The 70s and the question of the limits of what can be considered a work of art. Minimalism, Concepual
Art, Performance, Earth and Land Art, Installation and Video Art.
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2.1. The theoretical and artistic contexts that form the foundation of the new artistic practices.
3.The early 80s: the multiplicity of attitudes and artistic approaches. The new and the old certainties and
the emergence of evidence that will lead to a new paradigm. The return to painting. Assimilation. The
diversity of postmodern art practice.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A UC de Tendências da Arte Contemporânea começa por abordar as tendências formuladas desde os
finais da década de 50 e início da década de 60, período no qual se constata a desconstrução das certezas
do mundo ocidental que se refletem nas práticas artística, alterando de modo radical o panorama da arte
contemporânea.São explorados os aspetos teóricos e críticos subjacentes a estas tendências de modo a
contribuir para a sua cabal compreensão, mas também, de modo a possibilitar ao aluno encontrar
referências e instrumentos que o auxiliem no seu percurso individual.
A análise das tendências da arte contemporânea terá ainda em conta a sua contextualização na sociedade
e na cultura, num período que se estende até à década de 80 do Século XX, quando se tornam evidentes os
indícios da mudança de paradigma.Pretende-se com os conteúdos do programa desta UC que o aluno
aprofunde o seu conhecimento sobre a arte contemporânea e os seus discursos teóricos numa dupla
perspetiva teórica e histórica.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The Contemporary Art Tendencies curricular unit begins by addressing the trends formulated since the
late 50's and early 60's, a period in which is noted the deconstruction of the certainties of the western
world that are reflected in artistic practices, changing radically the panorama of contemporary art. Are
explored the theoretical aspects and critical underlying of these trends in order to contribute to their full
understanding, but also to enable the student to find references and tools that assist them in their
individual pathway.
The analysis of trends in contemporary art still have in regard the context of society and culture over a
period extending up to the 80s of the twentieth century, when it becomes evident the changes of paradigm.
With this course program content is pretended that students deepen their knowledge on contemporary art
and its theoretical discourses in a double theoretical and historical perspective.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A abordagem dos temas propostos no programa será cronológica, a par da narrativa da História da Arte,
de modo a tornar perceptível a origem, a continuidade ou as rupturas das ideias que configuram as acções
dos artistas e dos movimentos associados às artes plásticas e às artes visuais.
Sempre que se considerar oportuno será distribuído um texto, de um autor ou movimento, de modo a
aprofundar o conhecimento da arte contemporânea através de uma perspetiva, simultaneamente, teórica e
histórica.
Apresentação de imagens em diferentes suportes, de modo a tornar o mais completa possível a aquisição
dos conteúdos propostos.
A avaliação nesta UC é periódica, constando dos seguintes elementos de avaliação:
Desenvolvimento de um trabalho individual ou de grupo de dois alunos a realizar ao longo do semestre
(50%);
Um teste de avaliação (50%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The approach of the themes in the program will be chronological, along with the Art History narrative in
order to make visible the origin, continuity or rupture of the ideas that shape the actions of artists and
movements associated with the visual arts and the fine arts.
If it is deemed appropriate will be given a text, an author or movement in order to deepen the knowledge of
contemporary art through the lens of both theoretical and historical approaches.
Images in different media are presented in order to make the fullest possible acquisition of the proposed
contents.
The evaluation in this UC is periodic, consisting of the following assessment:
Development of an individual project or in a group of two students to be held during the semester (50%);
An evaluation test (50%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Pretende-se na Unidade Curricular de Tendências da Arte Contemporânea que o aluno atinja as seguintes
competências: ser capaz de refletir, problematizar e relacionar as diferentes propostas reveladas pelas
tendências da arte contemporânea a partir da década de 60 do Século XX; saber reconhecer e situar as
obras e autores propostos; ser capaz de desenvolver uma análise critica sobre as artes e as suas interrelações; saber sustentar as suas próprias posições perante os temas propostos.
Neste sentido as aulas teóricas são expositivas, recorrendo sempre que necessário a um texto de um
artista ou de um grupo de artistas, que melhor elucide o tema em análise, e com recurso sistemático à
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projeção de imagens (slides, PowerPoint, vídeo) sobre as obras dos autores e tendências artísticas
abordados nos conteúdos da UC.
Nas aulas de orientação tutorial são acompanhados os trabalhos individuais, ou de grupo de dois alunos,
havendo também lugar ao esclarecimento de dúvidas relacionadas com os conteúdos do programa,
nomeadamente como preparação para o teste de avaliação.
A estruturação dos trabalhos, bem como a sua apresentação em aula, pretendem suscitar o debate e a
partilha conteúdos entre todos os alunos.
A avaliação é periódica e consta de um trabalho individual sobre um dos movimentos que constam do
Programa da UC (50%) e de um teste (50%). A classificação final será a média ponderada das
classificações obtidas nos dois momentos de avaliação previstos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
It is intended in the curricular unit of Contemporary Art Tendencies that the student meet the following
skills : be able to reflect, discuss and relate the various proposals revealed by tendencies of contemporary
art from the 60s of XX century; to recognize and situate the proposed works and authors; be able to
develop a critical analysis on the arts and their interrelations; to know how to support their own positions
before the proposed themes.
In this sense the lectures are expository, using, where appropriate, a text of an artist or group of artists that
best elucidates the issue in question, and systematic use of projection images (slides, PowerPoint, video)
on works of authors and artistic trends addressed in the curricular unit content.
In the tutorial orientation classes individual works are accompanied (or in groups of two), and to clarify any
questions regarding the program content, in particular in preparation for the evaluation test.
The structuring of the work and its presentation in class, aim to provoke discussion and sharing content
between all students.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ANOS 80: UMA TOPOLOGIA (Catálogo da Exposição), Museu de Arte Contemporânea da Fundação de
Serralves, Porto, 2006.*
ARCHER- Michael, Arte Contemporânea. Uma História Concisa, São Paulo: Martins Fontes, 2001.
CIRCA 1968 (Catálogo da Exposição), Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves, Porto
1999.
GOLDBERG, Roselee – A Arte da Performance, Lisboa: Orfeu Negro, 2007.
MARCHÁN FIZ- Simón, Del arte objetual al arte de concepto. Epílogo sobre la sensibilidad “postmoderna”,
Madrid: Akal/Arte y Estética, 1988.*
UM TEATRO SEM TEATRO (Catálogo da Exposição), Museu d'Art Contemporani de Barcelona/ Museu
Colecção Berardo, Lisboa, 2007.

Mapa X - Design Editorial I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Design Editorial I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Daniel da Cruz Brandão, 3H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
No final do semestre, o aluno deverá ser capaz de:
- dominar a linguagem visual aplicada ao Design Editorial — comunicar uma ideia, uma história ou
informação através da organização e apresentação de informação visual (imagens; infografia) e verbal
(títulos e texto);
- utilizar a linguagem e vocabulário técnico do Design Editorial como suporte de intervenção;
- utilizar e gerir uma metodologia projectual adequada;
- adquirir hábitos de permanente investigação, análise crítica e discussão pública de projectos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the semester, students should be able to:
- dominate visual language applied to Editorial Design — communicate an idea, a story or information
through the organization and presentation of visual (images, computer graphics) and verbal (text and titles)
information;
- use the technical language and vocabulary of Editorial Design as a support intervention;
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- use and manage a suitable project methodology;
- acquire habits of permanent research, critical analysis and public discussion of projects.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Elementos estruturantes do Design Editorial:
- letra e palavra (espacejamento)
- linha e parágrafo (entrelinhamento, alinhamento)
- layout e grelha (geométrica e modular)
- anatomia e tipologia do livro
- outros elementos gráficos para além do texto
Projecto 1: Estudo de uma publicação periódica (o jornal) – levantamento da estrutura gráfica e tipográfica.
Projecto 2: Redesign de uma publicação periódica (a revista) – criação de uma nova proposta gráfica.
6.2.1.5. Syllabus:
Structural elements of Editorial Design:
- character and word (kerning)
- line and paragraph (leading, alignment)
- layout and grid (geometric and modular)
- anatomy and type of book
- other graphics beyond text
Project 1: Study of a periodical (the newspaper) – identifying the graphic and typographic structure.
Project 2: Redesign of a periodicals (the magazine) – creating a new graphic proposal.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Perante o objetivo da UC de introduzir os alunos aos fundamentos do Design Editorial, o programa tem
como ponto de partida o conhecimento já consolidado em Tipografia.
Numa primeira fase, através de introduções teóricas e de exercícios práticos, é feita uma abordagem
gradual aos princípios estruturantes da composição de texto (espacejamento, entrelinhamento e
alinhamento), passando para a composição da página (grelha e layouts) e da publicação (anatomia do livro
e da publicação periódica).
Numa segunda fase, os alunos realizam um estudo onde, através de uma forte metodologia de
investigação, têm de decifrar a estrutura gráfica (grelhas e layouts) e tipográfica (folha de estilos) inerente
a uma publicação periódica específica.
Após este trabalho de análise que treina a acuidade visual e analítica dos alunos, estes são desafiados a
pôr em prática o conhecimento adquirido, através de um projeto editorial onde trabalham a relação entre
texto e imagem no redesign de uma revista.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Given the objective of the course, which is to introduce students to the fundamentals of Editorial Design,
the program has as its starting point the knowledge already consolidated in Typography.
Initially, through theoretical introductions and practical exercises, a gradual approach to the structuring
principles of text composition (kerning, leading and alignment), to the page (grid and layouts) and
publishing (anatomy book and periodical publication) composition.
In a second stage, students develop a study where, through a strong research methodology, they have to
decode the graphic structure (grids and layouts) and typographic (typographic style sheet) inherent to a
particular periodical.
After this work of analysis, which trains the visual and analytical acuity of students, they are challenged to
put into practice the assimilated knowledge through an editorial project where they have to work the
relationship between text and image in the redesign of a magazine.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas serão compostas por períodos de exposição teórica sobre os conteúdos da disciplina, por forma
a facultar aos alunos uma base sólida e estruturante de trabalho, e por períodos de exercícios práticos e
propostas de trabalho, baseados em contextos reais.
Serão elementos de avaliação:
- exercícios práticos de curta duração, de introdução aos elementos estruturantes da disciplina. 10%
- duas propostas de trabalho práticas: P01 – Análise da estrutura gráfica de um jornal: 30% + P02 –
Redesign de uma revista: 40%
- qualidade e apresentação/discussão final dos trabalhos: 10%
- participação e atitude critica durante as aulas: 10%
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes will consist of periods of theoretical exposure on the course contents, in order to give
students a solid and structuring basis of work and periods of practical exercises and work proposals,
based on real contexts.
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Elements of evaluation:
- exercises of short duration, introduction to structural elements of the course. 10%
- two work proposals: P01 – Analysis of the graphic structure of a newspaper: 30% + P02 – Magazine
redesign: 40%
- the quality and final presentation/discussion of the work. 10%
- Participation and critical attitude during classes. 10%
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Nas aulas da unidade curricular de Design Editorial I, a exposição teórica tem o objectivo de apresentar e
clarificar os conceitos que serão abordados em cada fase do programa através de uma metodologia
eminentemente prática.
Uma sequência de exercícios práticos iniciais permite uma introdução gradual aos conceitos de base do
Design Editorial. O projecto de análise de uma publicação treina os alunos para a percepção das
problemáticas inerentes ao design editorial, aprofundando o conhecimento adquirido nos exercícios
iniciais. O último projecto, já de índole criativa mais forte, tem o objectivo de promover a metodologia
projectual no design editorial.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the Editorial Design I classes, the theoretical exposure aims to present and clarify the concepts that will
be addressed in each phase of the program through an eminently practical methodology.
A sequence of initial practical exercises allows a gradual introduction to the basic concepts of Editorial
Design. The work of analysis of a publication trains students to the perception of the problems inherent in
editorial design, deepening the knowledge acquired in the early exercises. The last project, within an
already stronger creative nature, aims to promote a project methodology in editorial design.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
HASLAM, Andrew. (2006). Book Design
LUPTON, Ellen. (2004). Thinking With Type – a critical guide for designers, writers, editors & students (*)
MÜLLER-BROCKMANN, Josef. (1992). Sistema de retículas: Un manual para diseñadores gráficos
ZAPPATERRA, Yolanda, (2008) Diseño Editorial (*)

Mapa X - Design de Comunicação Multimédia I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Design de Comunicação Multimédia I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sandra Isabel Valente Antunes, 4H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Ser fluente nas temáticas de Design, Comunicação e Multimédia do ponto de vista teórico e desenvolver a
investigação
e a capacidade crítica, nestas áreas.
Entendimento dos aspectos principais da linguagem do Design aplicada à Web e ao Multimédia.
Compreensão e uso de ferramentas de software que permitem a criação para o meio Web.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Be fluent in the subject of Design, Communication and Multimedia from a theoretical point of view and
develop research
and critical skills in these areas.
Understanding of the key aspects of design language applied to the Web and multimedia.
Understand and use software tools that enable the creation for the Web environment.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Contextualização: o Design e o Multimédia; áreas de intervenção; aplicações e serviços multimédia;
tipologia de
produtos. A Internet e a World Wide Web - a especificidade do meio.
Componentes: texto, imagem, som, vídeo, animação, hipertexto, interactividade.
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Princípios gerais para o Design de Interfaces Gráficas (GUI). Usabilidade e Acessibilidade.
Planificação de projetos multimédia on-line e aplicação da Metodologia Projectual.
As ferramentas e linguagens digitais e a criação para a Web (HTML, CSS, Jquery).
6.2.1.5. Syllabus:
Background: Design and Multimedia; intervention areas; multimedia applications and services; typology of
products. The Internet and the World Wide Web - the specificity of the medium.
Components: text, image, sound, video, animation, hypertext, interactivity.
General principles for the design of graphical user interfaces (GUI). Usability and accessibility.
The planning of online multimedia projects applying Project Methodology.
The tools and digital languages and the creating for the Web (HTML, CSS, jQuery).
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão em coerência com o objetivo da unidade curricular (UC), que consiste
na introdução ao Web design, do ponto de vista teórico e prático. Faz-se a distinção entre Internet e World
Wide Web, e através da contextualização dos diferentes elementos da linguagem multimédia interativa
(texto, imagem, som, vídeo, animação, hipertexto, interatividade) abordam-se os princípios gerais para o
design de interfaces gráficas, a usabilidade e acessibilidade. Por fim o aluno/a deve ser capaz de projetar
um website simples, recorrendo às ferramentas e linguagens digitais de criação para a Web (HTML, CSS,
Javascript). Esta UC, surge na sequência da UC de Lógica de Programação leccionada no semestre
anterior, e em sintonia com a UC de Ambientes de Programação de Multimédia, leccionada no mesmo
semestre.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents are consistent with the objective of the curricular unit, which is the introduction to web
design, from a theoretical and practical point of view. The distinction between Internet and World Wide
Web is done, and through the contextualization of the different elements of interactive multimedia
language (text, image, sound, video, animation, hypertext, interactivity) are addressed the general
principles for the design of graphical user interfaces, usability and accessibility. Finally the student should
be able to design a simple website, using the tools and digital creation languages for the Web (HTML, CSS,
Javascript). This syllabus follows on from Programming Logic, taught in the previous semester, and in line
with Multimedia Programming Environments, taught in the same semester.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas, faz-se a abordagem dos vários conteúdos a desenvolver ao longo do semestre com a
análise de
exemplos. Nas aulas práticas, realizam-se exercícios para a aprendizagem e compreensão dos conteúdos
do
programa, efetuando-se, também, a discussão, desenvolvimento e acompanhamento em duas fases do
projeto
individual. Trabalha-se a interdisciplinaridade com Ambientes de Programação para Multimédia.
A avaliação é contínua e baseia-se na forma como o aluno/a desenvolveu e resolveu as duas fases do
trabalho
(conceptualização e desenvolvimento do protótipo) e os exercícios e a participação nas aulas. Parâmetros
de avaliação: assiduidade, pontualidade e participação; capacidade de organização e sistematização do
trabalho; abordagem, compreensão e aplicação das ferramentas e linguagens digitais; entendimento dos
meios, capacidade de resolução e criação no domínio do Design de comunicação e do multimédia.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the lectures, the various contents developed during the semester are approached with the analysis of
examples. In practical classes, exercises for learning and understanding of the program are carried out,
making also the discussion, development and monitoring of the both phases of the individual project.
Interdisciplinarity with Programming Environments for Multimedia is created.
Assessment is continuous and is based on how the student developed and solved the two phases of work
(conceptualization and prototype development), the exercises and class participation.
Evaluation parameters: attendance, punctuality and participation; organizational skills and systematization
of work; understanding and application of tools and digital languages; understanding of media, resolution
capability and creation in the field of communication design and multimedia.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Nas aulas teóricas, faz-se a exposição e análise dos vários conteúdos. Nas aulas práticas, realizam-se
exercícios para a aprendizagem e compreensão dos conteúdos, efectuando-se, também a discussão,
desenvolvimento do projeto individual.
As metodologias de ensino permitem que o aluno/a, aplique as ferramentas e linguagens digitais
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aprendidas, no desenvolvimento de um website portfólio, de forma organizada e sistematizada,
demonstrando, capacidade de reflexão, exposição e argumentação de ideias próprias e criativas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The exposure and analysis of the various contents is done in the lectures. In the practical classes,
exercises for learning and understanding of the content are carried out, making up, also the discussion of
individual project.
The teaching methodologies allow the student, to apply the tools and digital languages learned in the
development of a portfolio website in an organized and systematic manner, demonstrating a capacity for
reflection and argument exposure and own creative ideas.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
DUCKETT, JON; HTML & CSS – design and build websites, Wiley, 2011
LYNCH, PATRICK J.; HORTON, SARAH; Guia de Estilo da Web - Princípios básicos para a criação de
websites, Ed.
GG
THISSEN, FRANK; Screen Design Manual: Communicating Effectively Through Multimedia.
X .media.publishing, 2003
VEEN, JEFFREY; The Art and Science of Web Design, 2001
VINH, KHOI; Ordering Disorder – Grid Principles for Web design, 2011

Mapa X - Animação para Multimédia
6.2.1.1. Unidade curricular:
Animação para Multimédia
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Fernando Teixeira Marques, 4H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
A UC de Animação Multimédia pretende dar a conhecer toda a dinâmica da animação digital
especificamente orientada para os diversos suportes multimédia (webdesign, babyface design, character
design, videojogos, suportes tangíveis, interação gestual).
Situa-se no contexto de produção de estruturas avançadas - tecnológicas e estéticas - de comunicação
visual
de alta relevância, no contexto actual do Design de Comunicação, onde é explanado o uso da animação
digital
como meio de expressão artística e tecnológica.
Promove a articulação do Design de Interface e da animação de personagens virtuais com a componente
de
programação multimédia, explorando diversas áreas de conhecimento, e fomentando a ideia de
multidisciplinaridade no uso de recursos conceptuais, técnicos e criativos utilizados aquando da
construção
de um projecto multimédia.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The Multimedia Animation course seeks to present the dynamics of digital animation specifically oriented
to multimedia contexts (webdesign, babyface design, character design, video games, tangible interfaces).
It is place in the context of advanced structures of production - technological and aesthetical – of visual
communication of high relevance, in the contemporary context of Communication Design, where it is
explained the use of digital animation as an artistic expression medium.
The course promotes the articulation between interface design and animation of virtual characters with a
introductory level multimedia programming component, aiming to explore several areas of knowledge, and
promoting the idea of multidisciplinary without use of conceptual, technical and creative resources used in
the development of a multimedia project.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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Os conteúdos programáticos prendem-se com a elaboração de um projecto interactivo com relevância no
uso dos seguintes pontos: sinopse, guião, genérico inicial em animação, organigrama de trabalho
(planificação), criação de personagens virtuais; Design da interface; animação de personagens; animação
de botões; pequena introdução às potencialidades da modelação 3D; colocação de som; interatividade;
diversas animações de curta duração e compilação de projecto para suporte digitais.
6.2.1.5. Syllabus:
The subjects contents are related to the development of a relevant interactive project that goes through the
following steps: synopsis, script, opening credits, work planning, creating virtual characters, interface
design; character animation ; interactive buttons; sound; interactivity; short animations and development
and exporting for digital media.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Através de exercícios práticos e de uma componente teórica-prática e de pesquisa, os alunos
desenvolvem uma animação para contexto multimédia audiovisual (site ou aplicação) e conteúdos
animados para um contexto de interacção (jogo), utilizando as metodologias adoptadas no contexto
profissional.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Through practical exercises and a theoretical research component, students develop an animation for a
audiovisual multimedia context (site or app) and animated contents for an interaction context (videogame),
using the methodologies adopted in professional contexts.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas de abordagem expositiva, relativas aos conceitos e especificidades da animação digital e produtos
multimédia e aulas práticas (sob forma de atelier) dedicadas ao desenvolvimento de uma proposta,
subdividida em entregas periódicas com os seguintes tópicos: a) sinopse e guião; b) layout gráfico e
personagens virtuais c) genérico animado; d) interatividade; e) projeto finalizado. Acompanhamento
semanal no desenvolvimento das propostas com particular enfâse nas questões técnico-criativas.
Avaliação com relevância numa proposta de avaliação continua que culmina na elaboração de 1 projeto
interativo funcional e passível de ser colocado on-line ou em dispositivos digitais, esta é acrescida de
dossier explicativo dos respetivos tópicos estruturantes do projeto. A avaliação é feita segundo os
seguintes parâmetros: a) qualidade visual do trabalho; conceito do trabalho;originalidade da proposta;
desempenho do aluno; acompanhamento do docente e relevância e coerência de conteúdos do dossier.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Evaluation is based on a continuous assessment method and a project proposal that should be functional,
interactive and which can be placed online or on digital devices. To this an explanatory folcer should be
added to with the relevant topics of the project. The evaluation is done according to the following
parameters: a) visual quality; concept; originality of the proposal; student performance; regular tutoring
with the lecturer and relevance and consistency of the folders contents.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os exercícios permitem dotar os alunos de ferramentas e conhecimentos teóricos que permitam conceber
dois formatos de aplicação de animação a contextos multimédia, fomentando num a capacidade de
autonomia e de construção de um discurso criativo individual e noutro o trabalho desenvolvido em
equipas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The exercises allow students to use tools, resources, theoretical knowledge to design two communication
formats of brands, products and / or services, promoting the work in teams.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
GARDENER G. Guide to Multimedia and Animation Studios, 2ª edição, 2001, GGC Publishing.
VEN HAGUE J. e JACKSON C. Flash 3D: Animation, interactivity, and games, 2006, Focal Press.
WELLS, P. Understanding animation. Routledge, 2013.
WELLINGS W. Storytelling through animation, 2005, Charles River Media.
*WILDBUR, P., Information graphics : innovative solutions in contemporary design
WILLIAMS, Richard. The Animator's Survival Kit: A Manual of Methods, Principles and Formulas for
Classical, Computer, Games, Stop Motion and Internet Animators. Macmillan, 2009.
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Mapa X - Ambientes de Programação para Multimédia
6.2.1.1. Unidade curricular:
Ambientes de Programação para Multimédia
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Jorge da Silva Fernandes, 3H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Identificar requisitos para a produção de determinado conteúdo/função
Identificar conteúdos/funções problemáticos em situações multi-plataforma
Criar conteúdos dinâmicos e interactivos em ambientes remotos e locais
Conjugar as várias técnicas e linguagens de programação.
Capacidade de integração em equipas multidisciplinares de produção multimédia
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Identify requirements for the production of a given content/function
Identify content/function problematic implementations in multi-platform environments
Create dynamic and interactive content in local and remote environments
Combine several programming technics and languages
Integration capability in Multimedia Production multidisciplinary teams.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Ambientes de programação no contexto multimédia
Ambientes multi-plataforma
Introdução a Javascript
6.2.1.5. Syllabus:
Programming environments in Multimédia contexts
Multi-Platform environments
Javascript Introduction
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Através da exploração dos ambientes de programação Javascript e Actionscript, os alunos adquirem
competências na criação de conteúdos interactivos de uma forma incremental e fundamentada.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Through the exploitation of Javascript and Actionscript programming environments, students acquire
skills in creating interactive content in an incremental and reasoned manner.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica, recorrendo a meios multimédia, e debate aberto com os alunos.
Realização de exercícios práticos, onde serão colocados em prática conceitos e técnicas discutidas na
aula.
A avaliação será contínua recorrendo a exercícios práticos e tendo em consideração a assiduidade dos
alunos,
o interesse demonstrado, bem como a aquisição dos temas propostos.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical expositions, resorting to multimedia content and open debate with students.
Pratical exercises, implementing the concepts and techniques discussed in class.
Continuous evaluation, resorting to pratical exercises and taking in consideration the student attendance,
participation and interest in the approached topics, as well as the assimilation of the proposed topics.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Recorrendo a aulas expositivas e demonstrativas os alunos são incitados a executar exercícios de forma
controlado e faseada em ambiente acompanhado pondo em prática de forma incremental os conceitos
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apresentados em aula. Após cada bloco de exercícios são postos em pratica as capacidades de
desenvolvimento dos alunos através de uma proposta de trabalho. Desta forma os alunos são levados a
criar soluções inovadoras usando as ferramentas abordadas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Using the expository and demonstrative classes, students are encouraged to perform controlled exercises
and phased manner on a accompanied environment, implementing incrementally the concepts presented
in class. After each exercise block, concepts are put into practice, assessing the student evolution though
a practical assignment. In this way students are driven to create innovative solutions using the tools
discussed.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
STEINMETZ, Ralf – Multimedia Systems, Springer
MEYER, Eric – CSS: The Definitive Guide, USA, O’Reilly Media Inc
POWERS, Shelly – Learning Javascript, USA, O’Reilly Media Inc
Computer Arts*

Mapa X - Estética
6.2.1.1. Unidade curricular:
Estética
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Eduarda Dias Neves, 3H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
- Adquirir a capacidade de reflectir sobre os múltiplos problemas e distintas poéticas que configuram a
arte contemporânea;
- Saber pensar a interacção entre teorias estéticas e práticas artísticas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- To acquire the ability to reflect on the many problems and different poetic that shape contemporary art;
- Know think the interaction between aesthetic theories and artistic practices.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Filosofia, Estética e Arte.
1.1. A fundação da Estética como Disciplina: breve abordagem histórica.
1.2. Da Estética como doutrina filosófica à Estética Contemporânea. A emancipação da estética como
disciplina filosófica.
1.3. Âmbito e limites da Estética.
1.4. O estatuto da obra de arte na criação contemporânea: os “objectos ansiosos”.
1.5. As definições essencialistas e respectivas limitações face ao enunciado “Isto é arte”.
1.6. Arte sem estética versus estética sem arte (Thierry de Duve).
2.”Quando há arte?”. A teoria do funcionamento simbólico das obras de arte de Nelson Goodman.
2.1. Crítica às teorias normativas e essencialistas.
2.2. As obras de arte como símbolos. Símbolo e funcionamento no sistema.
2.3. Os sistemas de símbolos sintáctica e semanticamente densos.
2.4. A teoria de Nelson Goodman e a Arte Contemporânea.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Philosophy, Aesthetics and Art.
1.1. The foundation of aesthetics as Discipline: brief historical approach.
1.2. Aesthetics as a philosophical doctrine to Contemporary Aesthetics. The emancipation of aesthetics as
a philosophical discipline.
1.3. Scope and limits of Aesthetics.
1.4. The status of the work of art in contemporary creation: the "anxious objects".
1.5. Essentialist definitions and their limitations against the statement "This is art."
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1.6. Without aesthetic art versus aesthetics without art (Thierry de Duve).
2. "When there is art?". The theory of symbolic functioning of the works of art of Nelson Goodman.
2.1. Critique of normative and essentialist theories.
2.2. Works of art as symbols. Symbol and operating the system.
2.3. Systems of symbols and syntactic semantically dense.
2.4. Nelson Goodman's theory and contemporary art.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Esta unidade curricular visa proporcionar ferramentas teóricas e conceptuais que permitam ao aluno
desenvolver uma análise dos problemas fundamentais que atravessam a Estética e a Arte
Contemporâneas. Neste âmbito, o programa articula-se em dois grandes blocos: (I) a Estética, desde a sua
afirmação e desenvolvimento enquanto disciplina filosófica até à sua aproximação, sobretudo a partir do
século XX, a outros campos do saber e às práticas artísticas do seu tempo. Pretende-se, desta forma, que
o estudante adquira capacidade de reflexão sobre os múltiplos problemas e distintas poéticas que
configuram a arte contemporânea e que saiba pensar a interação entre teorias estéticas e práticas
artísticas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This curricular unit aims to provide theoretical and conceptual tools that enable students to develop an
analysis of the fundamental problems crossing the Aesthetics and Contemporary Art. In this context, the
program is divided into two major groups: (I) Aesthetics, since its affirmation and development as a
philosophical discipline to his approach, especially since the twentieth century, to other fields of
knowledge and artistic practices your time. It is intended, therefore, that the student acquires capacity for
reflection on the multiple problems and poetic distinct that shape contemporary art and learn to think the
interaction between aesthetic theories and artistic practices.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Aulas expositivas;
- Projecção de diapositivos e visionamento de DVDs;
- Sessões programadas de orientação tutorial.
- Um teste escrito a realizar no dia 22 de Janeiro de 2015 (65%);
- Comentário escrito sobre uma das conferências que decorrerão no dia 26 de Outubro no Auditório de
Serralves, no âmbito do projecto “Algumas razões para uma arte não demissionária”. Envio do comentário
através de email no dia 25 de Janeiro e entrega em papel com a respectiva apresentação oral, na aula do
dia 29 (20%).
- Assiduidade e participação nas aulas (15%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
- Lectures;
- Slide Show and viewing DVDs;
- Sessions scheduled tutorials.
- A written test to be held on January 22, 2015 (65%);
- Review written about one of the conferences that will take place on 26 October at the Serralves
Auditorium, under the project "Some reasons for not resigning art." Your comment via email on 25 January
and delivery of paper with their oral presentation, the day of the class 29 (20%).
- Attendance and participation in class (15%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A Unidade Curricular de Estética integra o tronco comum dos diversos cursos de licenciatura de 1.º ciclo
lecionados na ESAP, pelo que a metodologia adotada foi pensada de forma a tornar possível uma
produtiva adequação aos objetivos da sua formação. Deste modo, a metodologia de ensino adotada é de
caráter teórico de forma a permitir aos alunos o contacto com distintos quadros conceptuais e múltiplos
programas artísticos. Neste sentido, a reflexão e debate de textos fundamentais da disciplina, articulados
com a análise visual de diversas propostas artísticas contemporâneas, dentro ou fora da sala de aula,
permitem ao aluno desenvolver consciência reflexiva e competência crítica.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The Aesthetics Course is part of the common trunk of the various degree courses taught in the 1st cycle of
ESAP, so the methodology adopted was designed in order to make possible a productive adequacy to the
goals of their training. Thus, the adopted teaching methodology is theoretical character in order to allow
students to contact with different conceptual frameworks and multiple artistic programs. In this sense,
reflection and discussion of key texts of the discipline, in conjunction with the visual analysis of various
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contemporary artistic proposals, inside or outside the classroom, allow students to develop reflective
consciousness and critical competence.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BADIOU, Alain – Petit Manuel d’inesthétique. Paris: Le Seuil, 1998.
DANTO, Arthur C. – La transfiguración del lugar común. Una filosofia del arte. Barcelona: Paidós, 2002.
FERRY, Luc – Homo Aestheticus. L`invention du gout à l´âge démocratique. Paris: Grasset, 1990.
GOODMAN, Nelson – Langages de L`art. Nîmes: Éditions Jacqueline Chambon, 1990.
SCHAEFFER, Jean-Marie – Adieu à l`esthétique. Paris: PUF, 2000.

Mapa X - Arte e Comunicação Multimédia
6.2.1.1. Unidade curricular:
Arte e Comunicação Multimédia
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Eduardo José Botelho Baptista Morais de Sousa, 3H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Esta Unidade Curricular visa introduzir conhecimentos acerca da importância das artes e meios de
comunicação multimédia no contexto da investigação artística contemporânea.
O aluno deverá ser capaz de exemplificar o papel interventivo das tecnologias multimédia na interação
com outros meios de produção artística e comunicacional, além de compreender o papel destas
tecnologias na conceção e produção artística contemporâneas. Adicionalmente, deverá adquirir
conhecimentos relevantes na criação de trabalhos artísticos potenciados pelas tecnologias de
comunicação multimédia.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit aims to introduce knowledge about the importance of arts and multimedia
communication media in the context of contemporary artistic research.
The student should be able to exemplify the active role of multimedia technologies in interaction with other
media of artistic production and communication, and understanding the role of these technologies in the
design and contemporary artistic production. Additionally, you should acquire relevant knowledge in
creating artwork enhanced by multimedia communication technologies.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. História e Tendências do Multimédia: O caminho para a ubiquidade da computação; Utopias e distopias.
II. Panorama das Artes Multimédia contemporâneas:
1. Síntese, colagem e manipulação: A imagem de síntese, mashups audio e vídeo;
2. Cultura viral; Abordagens à actualidade, ao comércio e à propaganda;
3. A 'Cloud': 'Data mining' e a Web semântica;
4. Interacções com o mundo físico: Robótica; 'Realidade aumentada'; Inter/Reactividade;
5. Cruzamentos entre a Arte, a Comunicação e a ‘cultura Hacker’.
III. A prática artística Multimédia: fundamentos de criação algorítmica.
IV. Criação, apresentação e discussão de trabalhos teórico-práticos pelos alunos.
6.2.1.5. Syllabus:
I. History and Trends of Multimedia: The path to the ubiquity of computing; Utopias and dystopias.
II. Panorama of contemporary Multimedia Arts:
1. Summary, collage and handling: The image synthesis, mashups audio and video;
2. Viral culture; approaches the present, trade and advertising;
3. The 'Cloud', 'Data mining' and the Semantic Web;
4. Interaction with the physical world: Robotics; 'Augmented reality'; Inter / Reactivity;
5. Intersections between Art, Communication and the 'Hacker culture'.
III. The multimedia artistic practice: creation of algorithmic fundamentals.
IV. Creation, presentation and discussion of theoretical and practical work by the students.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
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Nesta unidade pretende-se dotar os alunos de um discurso crítico sobre a arte e os meios de comunicação
multimédia contemporâneos capaz de sustentar práticas individuais. Os conteúdos sobre a história da
Arte e das Tecnologias Multimédia, complementados por uma abordagem das tendências atuais da prática
artística Multimédia, visam cumprir esse objetivo. Pretendendo-se ainda capacitar os alunos para a criação
de projetos artísticos multimédia, serão abordados processos básicos da criação algorítmica, na
perspetiva de que este conhecimento é expectável ao designer de comunicação atual, reconhecendo-se
contudo a pluralidade de interesses de investigação entre os alunos de Design e Comunicação Multimédia
e demais cursos onde a unidade é oferecida. Pretende-se por fim, através do relevo dado à criação e
redação de trabalhos acompanhados em período letivo, ir contribuir para o desenvolvimento de
competências gerais de investigação, documentação, apresentação e discussão ante os pares.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This unit aims to provide students with a critical discourse about art and contemporary multimedia capable
of supporting individual practices. The contents of the history of Art and Multimedia Technologies
complemented by an approach of current trends in artistic practice Multimedia, aim to fulfill this goal. The
objective being to enable students to create multimedia art projects, basic processes of algorithmic
creation will be addressed with a view that this knowledge is expected in the current communication
designer, recognizing however the plurality of research interests among students Design and Multimedia
Communication and other study programmes where the curricular unit is offered. It is intended to
emphasize the creation and writing reviews followed in school time, to contribute to the development of
general skills of research, documentation, presentation and discussion with other colleagues.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica acompanhada de diálogo e o debate acerca das matérias em questão. Exemplificação
das potencialidades criativas do multimédia, em aulas com recurso a meios audiovisuais e informáticos,
incluindo a Internet. Apresentação dos trabalhos em desenvolvimento pelos alunos, sempre seguidas de
debate acerca dos resultados alcançados.
A avaliação será calculada da seguinte forma: 35% Presença e participação contínua nas aulas, 40%
Trabalho escrito individual* e respetiva apresentação, 25% Construção, ao longo do semestre, de um
‘caderno digital’ sobre as matérias lecionadas.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and discussion on the matters in question.
Exemplification of multimedia creative potential
Presentation of papers and discussion thereof
evaluation
35% Attendance and continuous participation in class.
40% * Individual written work and presentation:
Comparative analysis of two articles of artistic or communicative nature, containing an assessment of the
presence of digital media in the study of objects to be delivered to the third last class of the semester shall
be the subject of a brief presentation by the student. Will be mandatory timely delivery of a draft of this
work, previously reviewed and criticized by a colleague (counting as participation in UC).
25% Construction, throughout the semester, a "digital notebook" on the subjects taught.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
As metodologias de ensino e de avaliação têm nos objetivos de aprendizagem as suas linhas orientadoras.
Os momentos de exposição teórica têm assim com objetivo dotar os discentes de conhecimentos
fundamentais para a formação de um discurso crítico sobre os meios de comunicação multimédia e para o
enquadramento da suas práticas artísticas e criativas individuais. Pretende-se aferir o nível de
compreensão destes conhecimentos através da realização de debates semanais, centrados na discussão
de obras de arte digital ou de comunicação multimédia, assim como através da avaliação das restantes
formas de participação nas aulas. Indo ao encontro do objetivo de capacitar os estudantes para a
construção de um discurso crítico sobre o papel das tecnologias multimédia na prática artística
contemporânea, pretende-se também que os discentes operacionalizem os conhecimentos adquiridos na
produção de um texto de análise crítica comparativa, de redação orientada e acompanhada, e que
satisfaça todas as normas e parâmetros de escrita académica. Adicionalmente, pretende-se avaliar a
capacidade dos discentes operacionalizarem os conhecimentos adquiridos através de uma exigência de
documentação de pesquisas relacionadas com os conteúdos expostos nas aulas ou de pesquisas
relevantes para a redação individual, assim como dos pequenos exercícios de criação. Pretende-se ainda
que através desta preocupação com a documentação, que os estudantes deverão disponibilizar online, a
unidade curricular contribua também para a sustentação de um hábito que é aqui considerado essencial
para a construção do percurso académico e profissional de artistas e designers de comunicação.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methods of teaching and assessment in the learning objectives have its guidelines. The theoretical
exposure times are so in order to equip students with fundamental knowledge for the formation of a critical
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discourse on the media media and the framework for their artistic practices and creative individual. The
aim is to gauge the level of understanding of this knowledge by conducting weekly debates, focused on
discussion of digital works or multimedia communication, as well as by assessing the other forms of
participation in class. In line with the objective of enabling students to build a critical discourse on the role
of multimedia technologies in contemporary art practice, it is also intended that the students operationalize
the knowledge acquired in the production of a critical comparative analysis of text, writing guided and
monitored, which meets the standards and academic writing parameters. Additionally, we intend to
evaluate the ability of students to operationalize the knowledge acquired through a requirement for
documentation of research related to the contents exposed in class or research relevant to the individual
writing, as well as the small building exercises. It is also expected that through this concern with
documentation that the students should make available online, the course will also contribute to the
support of a habit that is here considered essential for the construction of educational and professional
background of artists and communication designers.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
JORDAN, K. & PACKER, R. Multimedia: From Wagner to Virtual Reality. New York: W. W. Norton, 2001. *
MANOVICH, Lev. The Language of New Media. Cambridge, MA: The MIT Press, 2001. *
PAUL, Christiane. Digital Art. London: Thames & Hudson, 2003. *
REAS, C. & MCWILLIAMS, C. Form+Code in Design, Art and Architecture. Princeton Architectural Press,
2010.
WARDRIP-FRUIN, N. & MONTFORT, N. The New Media Reader. Cambridge, MA: The MIT Press, 2003.

Mapa X - Design de Comunicação Multimédia II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Design de Comunicação Multimédia II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sandra Isabel Valente Antunes, 4H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Ser fluente nas temáticas de design, comunicação e multimédia e desenvolver investigação e capacidade
crítica, nestas
áreas.
Criação de interfaces Web (HTML, CSS, Jquery). Saber a distinção entre desenvolvimento front-end e backend, e
websites estáticos versus dinâmicos. Compreender o CMS (Content management system).
Entendimento dos aspectos principais do Design de Interação e Design de Serviços em ambiente Web.
Compreensão e uso de ferramentas de software que permitem a criação para o meio Web.
Analisar e projetar websites dinâmicos (arquitetura de informação e design de interfaces gráficos para
utilizadores).
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Be fluent in design, communication and multimedia topics and develop research and critical capacity in
these
areas.
Web interface creation (HTML, CSS, jQuery). Knowing the distinction between front-end and back-end
development, and
static versus dynamic websites. Understanding the CMS (Content Management System).
Understanding of the key aspects of Interaction Design and Service Design in a Web environment.
Understanding and use of software tools that enable the creation for the Web environment.
Analyze and design dynamic websites (information architecture and graphical user interfaces).
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
As heurísticas para o design de interfaces de utilizador.
Metodologia projetual e planificação de websites dinâmicos.
Análise de websites dinâmicos de e-commerce.
Concretização do projeto de uma loja on-line, do protótipo Low-fidelity, ao protótipo High-fidelity.
Ferramentas e linguagens para o desenvolvimento Web (Photoshop, Illustrator, Dreamweaver - HTML,
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CSS, Jquery).
Introdução ao conceito CMS, o exemplo do CMS Couch.
6.2.1.5. Syllabus:
Heuristics for user interface design.
Project methodology and planning of dynamic websites.
Analysis of dynamic e-commerce websites.
Implementation of the project of an online shop, from the Low-fidelity prototype to High-fidelity prototype.
Tools and languages for web development (Photoshop, Illustrator, Dreamweaver - HTML, CSS, jQuery).
Introduction to CMS concept, the example of CMS Couch.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão em coerência com o objetivo da unidade curricular, que consiste no
projeto de uma loja on-line, passando por todas as fases, desde o protótipo Low-fidelity, ao protótipo Highfidelity, usando ferramentas e linguagens próprias para o desenvolvimento Web. Para isso faz-se a análise
de websites dinâmicos de e-commerce, através das heurísticas para o design de interfaces de utilizador.
No final o aluno/a deve saber fazer a distinção entre desenvolvimento front-end e back-end, websites
estáticos versus dinâmicos e compreender a função do CMS (Content management system), entendendo
os aspectos principais do design de interação e design de serviços para o meio Web.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents are consistent with the objective of the curricular unit, which consists of the design of an
online store, going through all the stages, from Low-fidelity prototype to high-fidelity prototype, using
proper tools and languages for Web development. To this end the student makes the analysis of a dynamic
e-commerce website, through heuristics for user interface design. At the end the student should be able to
distinguish between front-end and back-end development, static versus dynamic websites and understand
the function of CMS (Content Management System), and key aspects of interaction design and service
design for Web environment.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas, faz-se a abordagem dos vários conteúdos a desenvolver ao longo do semestre, com a
análise de
exemplos. Nas aulas práticas, realizam-se sessões de trabalho, para a aprendizagem e compreensão dos
conteúdos
do programa, divididas em momentos de discussão e acompanhamento ao desenvolvimento dos
trabalhos.
A avaliação é contínua e baseia-se na forma como o aluno/a, desenvolveu e resolveu, as propostas de
trabalho e
participou nas aulas.
Parâmetros de avaliação: participação, assiduidade e pontualidade; capacidade de organização e
sistematização do
trabalho; abordagem, compreensão e aplicação das ferramentas e linguagens digitais; entendimento dos
meios e
capacidade de resolução e criação no domínio do Design de Comunicação e Multimédia.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the lectures, the various contents developed during the semester are accomplished through the analysis
of
examples. In practical classes, workshops are held for the learning and understanding of the program
content,
divided into moments of discussion and monitoring of the progress of the work.
Assessment is continuous and is based on how the student developed and resolved the work proposals
and
participated in class.
Evaluation parameters: participation, attendance and punctuality; organizational skills and systematization
of
work; approaching, understanding and application of tools and digital languages; understanding the
means and
solving skills and creativity in the field of Communication Design and Multimedia.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Nas aulas teóricas, faz-se a abordagem dos conteúdos através da análise de exemplos. Nas aulas práticas,
realizam-se sessões de trabalho para a aprendizagem e compreensão dos conteúdos, divididas em
momentos de discussão e acompanhamento individual.
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As metodologias de ensino permitem que o aluno/a adquira conhecimentos acerca das ferramentas e
linguagens da Web e adquira capacidade de criação no domínio do design de comunicação e multimédia.
Desenvolverá também a capacidade de organização e sistematização do trabalho, capacidade de reflexão,
exposição e argumentação.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the lectures, the contents are approached through the analysis of examples. In practical classes,
workshops are carried out for learning and understanding of the content, divided into moments of
discussion and individual counseling.
The teaching methodologies allow the student to acquire knowledge about the tools and Web languages
and building capacity in the field of communication design and multimedia. It will also develop the ability to
organize and systematize the work, reflectivity, exposure and argumentation.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
DUCKETT, JON; HTML & CSS – design and build websites, Wiley, 2011.
FORD, Rob; WIEDEMANN, Julius (ed.) – Guidelines for Online Success. Taschen, 2008.
SKOPEC, David – Digital Layout for the Internet and other media. Ava, 2003.
RUTTER, Jake – Smashing Jquery. Wiley, 2011.
THISSEN, FRANK; Screen Design Manual: Communicating Effectively Through Multimedia.
X .media.publishing, 2003.
VINH, KHOI; Ordering Disorder – Grid Principles for Web design, 2011.

Mapa X - Design Audiovisual
6.2.1.1. Unidade curricular:
Design Audiovisual
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Daniel da Cruz Brandão, 4H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
No final do semestre, o aluno deverá ser capaz de:
– conhecer a dinâmica do audiovisual e a sua potencialidade na comunicação multimédia tendo como
base de trabalho o Design Gráfico;
– explorar diferentes ferramentas essenciais à criação audiovisual;
– implementar hábitos de permanente investigação, análise crítica e discussão pública de projetos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the semester, students should be able to:
- understand the audiovisual dynamics and its potential in multimedia communication, taking into account
the work of Graphic Design;
- explore different essential tools for audiovisual creation;
- implement permanent habits of research, critical analysis and public discussion of projects.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Organização do espaço relativo a elementos gráficos em suporte bidimensional, transposição desses
elementos para um suporte audiovisual (televisão, multimédia) e as novas propriedades dessa informação.
1. Exploração dos conteúdos
– A Tipografia, os elementos gráficos, a cor e o pixel no audiovisual.
– A importância do áudio: a sonoplastia.
– A animação digital.
– Metodologias de trabalho.
2. A dinâmica do Motion Design
Abordagem a diferentes técnicas e ferramentas digitais na criação de filmes com uma forte componente de
Design em movimento (Motion Design) e nos motion graphics aplicados ao audiovisual.
6.2.1.5. Syllabus:
Organization of space on two-dimensional graphics, implementation of these elements in the audiovisual
media (television, multimedia) and the new properties of this information.
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1. Exploration of content:
- Typography, graphics, color and pixel on audiovisual.
- The importance of audio: the sound effects.
- The digital animation.
- Methods of work.
2. The dynamics of Motion Design
Approach to different digital techniques and tools to create movies with a strong component of Design in
Motion (Motion Design) and to apply motion graphics to audiovisual media.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Perante o objetivo da UC de introduzir os alunos ao Motion Design tendo como ponto de partida as bases
do Design Gráfico, o programa divide-se em 2 vertentes: aspetos formais e metodológicos na exploração
dos conteúdos, e aspetos técnicos das diferentes ferramentas de trabalho usadas na área. Através de
exercícios e projetos práticos, numa 1.ª fase, é realizada uma abordagem técnica à ferramenta Adobe After
Effects que é posteriormente aprofundada através de um projeto de animação tipográfica. Este 1.º projeto
permite também introduzir os alunos às relações entre animação gráfica e som, e entre composição e
movimento. Numa 2.ª fase, através de exercícios práticos, os alunos são introduzidos à relação entre a
captura de vídeo e a animação gráfica, nomeadamente através de uma introdução às técnicas de Chroma
Keying e Motion Tracking. Posteriormente, estes conhecimentos são consolidados através de um projeto
de simulação de um contexto real: o genérico para um filme ou série televisiva.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Given the objective of the course, which is to introduce students to Motion Design taking as its starting
point the Graphic Design bases,the program is divided into two content aspects: formal and
methodological aspects of exploring content and technical aspects of the different work tools used in the
area. Through exercises and practical projects as a first stage, a technical approach to Adobe After Effects
tool is performed, which is further deepened through a typographic animation project. This first project
also allows to introduce students to the relationship between graphic animation and sound, and between
composition and movement.In a second phase, through practical exercises, students are introduced to the
relationship between video capture and motion graphics, namely through an introduction to Chroma
Keying and Motion Tracking techniques. Subsequently, this knowledge is consolidated through a project
that stimulates a real context: the film or television series title sequence.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas serão compostas por períodos de exposição teórica sobre os conteúdos da UC, por forma a
facultar aos alunos uma base sólida e estruturante de trabalho e por períodos de acompanhamento de
exercícios práticos e propostas de trabalho.
A avaliação é continua, assente em 2 exercícios práticos de introdução à animação em After Effects e 2
projectos avaliados num regime qualitativo:
1. Kinetic Typography: Exploração da animação tipográfica no audiovisual. Ilustração de um objecto
sonoro.
2. Title Sequence: Desenvolvimento de um genérico de introdução de um filme, através da combinação da
captação de vídeo com a animação gráfica. Aplicação das técnicas de chroma key e tracking, entre outras.
São critérios fundamentais da avaliação nesta UC: a assiduidade, pontualidade, participação e atitude
crítica nas aulas, a profundidade, eficácia e criatividade na aplicação dos conhecimentos, a metodologia e
organização do trabalho, e o empenho e evolução na resposta aos exercícios.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes will consist of periods of theoretical exposure on the course contents, in order to give
students a solid and structuring basis of work and periods of practical exercises and assignments, based
on real contexts.
The evaluation is continuous, based on 3 practical works in a regime of qualitatively classification:
1. Kinetic Typography: Exploring typographic animation in audiovisual. Illustration of a sound object.
2. Title Sequence: Development of a film title sequence, by combining video with motion graphics.
Application of the chroma key and tracking post-production technics, among others.
The fundamentals criteria of the evaluation in this course are: attendance, punctuality, participation and
critical attitude in class, depth, efficiency and creativity in applying the knowledge, methodology and
organization of work, and commitment and progress in response to the exercises.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Nas aulas da unidade curricular de Design Audiovisual, a exposição teórica tem o objectivo de apresentar
e clarificar os conceitos teóricos e práticos abordados pelo programa, bem como disseminar um conjunto
de trabalhos de autores de referência.
Os exercícios práticos e as propostas de trabalho, têm, por sua vez, o objectivo de, progressivamente,
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favorecer a curva de aprendizagem do aluno na parte técnica da área do Motion Design. Esta área, de
índole eminentemente prática, exige uma elevada experimentação, bem como uma forte metodologia
projectual e capacidade de investigação. É por este motivo que as metodologias de ensino adoptadas
apostam fortemente na aprendizagem pela prática de modo a consolidar a teoria.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the Audiovisual Design classes, the theoretical exposure aims to present and clarify the theoretical and
practical concepts covered by the program and disseminates a set of works from major authors.
Practical exercises and work proposals have, in turn, the aim of progressively foster the learning curve of
the student in the technical issues of Motion Design. This area, with an eminently practical nature, requires
a high level of experimentation, as well as a strong project methodology and research skills. It is for this
reason that the adopted methodologies are investing strongly on learning through practice in order to
consolidate the theory.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ARNOLD, Brian & EDDY, Brendan. (2008). Exploring Visual Storytelling, Delmar Cengage Learning
DANCYGER, Ken. (2006). The technique of film and video editing: theory and practice (*)
GALLAGHER, Rebecca & PALDY, Andrea Moore. (2006). Exploring Motion Graphics
KRASNER, Jon. (2008). Motion Graphic Design: Applied History and Aesthetics
BRAHA, Yael, & BYRNE, Bill. (2011). Creative Motion Graphic Titling for Film, Video, and the Web
MARTIN, Marcel. (1962). La estetica de la expresion cinematografica (*)
Adobe – Premiere 6.0: guia autorizado (*)
Adobe – After Effects 5.0: guia autorizado (*)

Mapa X - Ilustração
6.2.1.1. Unidade curricular:
Ilustração
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Jorge Monteiro de Oliveira, 3H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
-Identificar nas temáticas da Ilustração os diversos aspectos de estilo e de forma;
-Conhecer o trabalho de Ilustradores de referência e estabelecer ligações e conflitos nos seus percursos
estéticos;
-Reconhecer na Ilustração, os processos e os momentos, as causas e os efeitos, da transformação
sucessiva do olhar e o seu impacto social e cultural;
-Ser capaz de conceber, elaborar e desenvolver um trabalho de Ilustração autónomo e artisticamente
válido;
-Articular o trabalho prático dentro de uma fundamentação teórica e uma sustentação crítica.
-Adquirir competências a nível de software, nomeadamente Photoshop e Illustrator e saber articulá-lo com
o trabalho manual: desenho, colagem, etc.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
-Identify in Illustration themes the several aspects of style and form;
-Know the work of reference illustrators and establish connections and conflicts in their aesthetics paths;
-Recognize in Illustration the processes and the moments, the causes and the effects, the successive
transformation of the look and its social and cultural impact;
-Ability to conceive, elaborate and develop an autonomous and artistically valid illustration project;
-Articulate the practical work with a theoretical background and critical view;
- Acquire software competences, namely Photoshop and Illustrator and articulate them with manual work:
drawing, collage, etc.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à Ilustração através dos aspectos formais e de estilo num contexto visual histórico
-Da antiguidade à era digital
Da natureza das imagens
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-A linguagem visual: estilo e inteligência visual
-A metáfora visual: a imagem conceptual e o surrealismo; os diagramas; a abstracção
-A representação da verdade; considerações acerca da representação literal: o hiper-realismo; o realismo
estilizado e a imagem sequencial
-As estéticas e as não-estéticas: as 'modas'; a 'caixa de chocolate'; a 'imagem-choque'
O papel da Ilustração: comunicar visualmente um contexto a uma audiência
-O Ilustrador enquanto cientista, historiador cultural, jornalista e comentador
-A Ilustração enquanto suporte de artigos de opinião, de estilos de vida e de produções e eventos
artísticos
-O Ilustrador enquanto autor de ficção
-A banda desenhada, os comics, a novela gráfica
-A Ilustração enquanto universo persuasivo
-A Ilustração na criação de identidade
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to Illustration through the formal aspects and style in a visual historical context
-From antiquity to the digital era.
From the nature of the images
-Visual language: style and visual intelligence.
-The visual metaphor: conceptual image and surrealism; the diagrams; abstraction.
-The truth representation: considerations about the literal representation: hyperrealism; stylized realism
and sequential imaging.
-Aesthetics and non aesthetics: the ‘fashions’; the ‘chocolate box’; the ‘shock image’.
Illustration’s role: visually communicate a context to an audience
-The illustrator as a scientist, cultural historian and journalist
-Illustration as a backup of opinion articles, life styles and productions and artistic events.
-The illustrator as a fiction author
-Graphic novels and comics
-Illustration as a persuasive universe
-Illustration in identity
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular de Ilustração pretendem fornecer conhecimentos de
uma forma sistematizada e coerente, nos diferentes aspectos e áreas da ilustração, para que os alunos
possam conceber projectos próprios de elevada qualidade, aliados a um conhecimento profundo das
práticas e tendências contemporâneas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The program contents of Illustration’s curricular unit intend to provide knowledge in a systematized and
coherent manner in all of its different aspects and areas, in order for students to be able to conceive high
standard autonomous projects, combined with a deep understanding of the practices and contemporary
trends.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As horas de contacto atribuídas à unidade curricular têm um carácter teórico-prático:
-aulas expositivas com análise de imagens, ilustrações, fotografias, livros de modo a proporcionar um
conhecimento teórico, visual e crítico dos conteúdos programáticos;
-aulas de apresentação de propostas de trabalho, devidamente contextualizadas e ilustradas com
exemplos do trabalho pretendido;
-aulas de apresentação e discussão coletiva, nas diferentes fases de desenvolvimento de exercícios e
projetos individuais ou coletivos, procurando aferir os processos de conceção e a fundamentação de
princípios teóricos.
É pedido ao aluno que desenvolva um conjunto de exercícios dentro dos temas selecionados e discutidos
nas aulas e os desenvolva faseadamente.
A avaliação é feita segundo os seguintes critérios:
-a qualidade individual do trabalho, tendo em conta a criatividade, a originalidade, a apresentação, a
coerência e o valor artístico.
-a evolução manifestada no conjunto das várias entregas.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
-expositive classes with image analyses, illustrations, photographs, texts, in order to provide a theoretical
knowledge, visual and critical view of the program contents;
-proposal presentation classes, contextualized and illustrated with example of the work intended;
-presentation classes and discussion of the projects, regarding the conception processes and the
theoretical background.
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The student is asked to develop, in stages, a set of exercises and project within the selected themes
following a predefined calendar.
Evaluation is attributed according the following criteria:
-individual quality of the work, considering the creativity, the originality, presentation, coherence and
artistic value.
-the evolution seen through the several commissions.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A unidade curricular de Ilustração tem como objectivos de aprendizagem fazer com que o aluno seja capaz
de desenvolver projectos de ilustração de elevada qualidade, pelo que a metodologia incide
fundamentalmente em dois aspectos: aulas de análise de trabalho de ilustradores de referência (imagens,
livros e vídeos) e aulas de apresentação e discussão dos projectos individuais, dando relevo aos
processos de concepção, elaboração, desenvolvimento, crítica e fundamentação teórica.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The learning goals of Illustration’s curricular unit are to help the student develop high quality projects,
hence the methodology is based in two aspects: classes to analyze the work of reference illustrators
(images, books and videos) and presentation classes and discussion of individual projects, emphasizing
the processes of conception, elaboration, development, critics and theoretical background.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
-HELLER, Steven e CHWAST, Seymour, Illustration - A Visual History, New York, Abrams, 2008
-MALE, Alan, Illustration - A Theorical & Contextual Perspective, Lausanne, Ava Publishing, S.A., 2007
-REES, Darrel, How to be an illustrator, London, Laurence King Publishing Ltd, 2008
-SALISBURY, Martin, Ilustración de libros infantiles, Barcelona, Editorial Acanto S.A., 2005
-ZEEGEN, Lawrence, Principios de Ilustración, Barcelona, Editorial Gustavo Gili S.A., 2006

Mapa X - Design Editorial II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Design Editorial II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Daniel da Cruz Brandão, 3H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
No final do semestre, o aluno deverá ser capaz de:
- aplicar a linguagem visual do Design Editorial, de forma coerente, em projectos reais;
- utilizar a linguagem e vocabulário técnico do Design Editorial como suporte de intervenção;
- utilizar e gerir uma metodologia projectual adequada;
- adquirir hábitos de permanente investigação, análise crítica e discussão pública de projectos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the semester, students should be able to:
- implement the visual language of Editorial Design, coherently in real projects;
- use the technical language and vocabulary of Editorial Design as a support intervention;
- use and manage a suitable project methodology;
- acquire habits of permanent research, critical analysis and public discussion of projects.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Projecto 1: Desenvolver uma publicação de promoção pessoal projectando-a num contexto profissional
real.
Projecto 2: Desenvolver e aplicar uma estrutura gráfica e tipográfica para um manual de identidade e
dossier relativo ao projecto entretanto desenvolvido na Unidade Curricular de Projecto.
6.2.1.5. Syllabus:
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Project 1: Develop a publication for personal promotion, envisioning it in a real professional context.
Project 2: Develop and implement a graphic and typographic structure for a graphic identity manual and a
dossier related with the final project to be developed in the Project curricular unit.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
No último semestre do curso, a unidade curricular de Design Editorial II, tem o objectivo de preparar os
alunos para o desenvolvimento de projectos editoriais em contexto profissional. Neste sentido, o
programa parte do princípio de que os conceitos constituintes do Design Editorial foram já assimilados,
dedicando-se agora a propor contextos reais de aplicação.
Num primeiro projecto, os alunos são desafiados a conceber uma publicação de autopromoção com
utilidade num contexto profissional. Mais do que um portfólio onde são reunidos vários trabalhos, esta
publicação deverá já apresentar uma identidade gráfica própria do aluno, funcionando como um objecto
que o possa representar profissionalmente. O segundo projecto irá funcionar como apoio à unidade
curricular de Projecto. O aluno terá então que aplicar os conhecimentos adquiridos na área do Design
Editorial, na elaboração da estrutura gráfica e tipográfica de um manual de identidade corporativa original.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In the last semester of the degree, the course of Editorial Design II, aims to prepare students for the
development of editorial projects in a professional context. In this sense, the program starts from the
assumption that the fundamental concepts of Editorial Design have been already assimilated, devoting
now to the proposition of real contexts of application.
In a first project, students are challenged to design a self-promotional publication with professional
usefulness. More than a portfolio where they gathered several works, this publication should present in its
own the graphic identity of the student, functioning as an object that can represent him professionally. The
second project will act as support for the course of Project. The student will then have to apply the
knowledge acquired in the Editorial Design area, within the development of the graphic and typographic
structure of an original corporate identity manual.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas serão compostas por períodos de exposição teórica sobre os conteúdos da disciplina, por forma
a facultar aos alunos uma base sólida e estruturante de trabalho, por períodos de visionamento e análise
de uma série de exemplos que permitam ampliar o léxico visual do aluno nas áreas relacionadas com os
projectos a desenvolver, e por períodos de acompanhamento de projectos baseados em contextos reais.
Serão elementos de avaliação:
- exercícios práticos de curta duração, de introdução aos elementos estruturantes da disciplina. 10%
- dois projectos: P01 – Publicação de auto-promoção: 35% + P02 – Manual de Identidade e Dossier de
trabalho: 35%
- qualidade e apresentação/discussão final dos trabalhos. 10%
- participação e atitude critica durante as aulas. 10%
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes will consist of periods of theoretical exposure on the course contents, in order to give
students a solid and structuring basis of work, periods of showcase and analysis of a set of paradigmatic
examples in order to expand the visual lexis of the student in the areas related with the projects to be
developed, and periods of practical projects, based on real contexts.
Evaluation:
Elements of evaluation:
- exercises of short duration, introduction to structural elements of the course. 10%
- two work proposals: P01 – Self-promoting publication: 35% + P02 – Graphic Identity Manual and Project
Dossier: 35%
- the quality and final presentation/discussion of the work: 10%
- Participation and critical attitude during classes: 10%
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A unidade curricular de Design Editorial II prevê momentos de exposição teórica como forma de relembrar
os conceitos anteriormente assimilados. Haverão também momentos de visionamento e análise de
trabalhos de referência, de modo a alargar a cultura gráfica dos alunos e assim prepará-los para os
desafios propostos. Contudo, dada a principal missão desta unidade curricular de propor contextos reais
de trabalho na área do editorial, a grande maioria dos períodos de aula serão dedicados ao
acompanhamento dos projectos práticos propostos no programa. Adopta-se, portanto uma metodologia
de cariz eminente prático de modo a favorecer a consolidação da aprendizagem no campo do Design
Editorial.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The course of Editorial Design II provides moments of theoretical exposure as a way to remember the
previously assimilated concepts. There will also be moments dedicated to the viewing and analysis of
relevant works, in order to extend the graphic culture of students and thus prepare them for the challenges
proposed. However, given the primary mission of this course which is to propose real work contexts in the
field of editorial design, the vast majority of class periods will be dedicated to monitoring of practical
projects proposed in the program. A strongly practical oriented methodology will be then adopted, in order
to promote the consolidation of the learning in the Editorial Design field.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bibliografia geral: (*existe na Biblioteca da escola)
HASLAM, Andrew. (2006). Book Design
LUPTON, Ellen. (2004). Thinking With Type – a critical guide for designers, writers, editors & students (*)
MÜLLER-BROCKMANN, Josef. (1992). Sistema de retículas: Un manual para diseñadores gráficos
ZAPPATERRA, Yolanda, (2008) Diseño Editorial (*)

Mapa X - Publicidade e Marketing
6.2.1.1. Unidade curricular:
Publicidade e Marketing
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Jorge da Silva Fernandes, 2H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
A Unidade Curricular de Publicidade e Marketing pretende desenvolver competências no âmbito da
aprendizagem do Marketing e da Publicidade como ferramentas ao dispor das áreas comercial e artística.
Os alunos deverão ser capazes de utilizar estas ferramentas corretamente quer para divulgar os seus
trabalhos quer para fazer uma identificação imediata quando elas aparecem nas mensagens do dia-a-dia.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This class main goal is to develop Marketing and Advertisement skills as a tool for the Artistic and
Comercial sector. Students must be able to use these tools correctly to publicise their works and to
correctly identify these tools in others projects.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Marketing
Definição e contextualização do Marketing
Planeamento estratégico
Os estudos de mercado: consumidores, concorrência, factores geográficos, políticos, económicos,
tecnológicos, cul e sociais
Comportamento do consumidor, segmentação do mercado e posicionamento
A análise SWOT e o Marketing Mix: Produto, Preço, Promoção e Placement
Planear, implementar e avaliar planos de marketing
Marketings sectoriais: marketing turístico, social, de serviços e marketing digital.
2. Publicidade
A natureza e a definição de publicidade
Os intervenientes: os anunciantes e as agências
Plano/estratégia de publicidade: objectivos e alvos
O briefing e o contacto: intermediário entre o cliente e a equipa da agência
Dupla criativa: o copywriter e o designer
Os suportes comunicacionais: flyer, cartaz, mupie, desdobrável, banner, spot tv, anúncios rádio e
imprensa
A publicidade nas plataformas digitais móveis
Planeamento de media, orçamentos e controlo da campanha
6.2.1.5. Syllabus:
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1. Marketing
Marketing definition and context
strategic planing
Market studies: consumires, Os estudos de mercado: consumidores, competition, geografia factors,
political, economic, technologic, cultural and social
Consumer behaviour, market segmentation and positioning
SWOT analises, Marketing Mix: Product, Price, Promotor and Placement
Planning, implementing and Marketing Plans Evaluation
Sectorial Marketings: turism marketing, social, services and digital marketing.

2. Publicidade
Advertisement Nature and definition
Intervenientes: advertisers and agencies
Advertisement Plan/strategies: objectives and targets
Briefing and contact: middle-man between client and agencie team
Creative Duo: copywriter and designer
Communication mediums: flyer, poster, mupie, leaflet, banner, spot tv, radio and print
Mobile platform advertisement
Media planing, budget and campaign control
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Através da apresentação e exploração dos conceitos e implementações práticas de Campanhas de
Publicidade e ações de Marketing os alunos são incitados a explorar as capacidades desta área e das suas
reais capacidades e possibilidades. Os temas abordados são aproximados dos projectos de final de curso
dos alunos utilizando demonstrações práticas e com recurso a exploração teoria e prática por parte do
aluno de possíveis implementações nos seus próprios projectos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Through presentation and exploration of concepts and implementations of Advertising Campaigns and
marketing actions, students are encouraged to explore the capabilities of this field and its real capabilities
and possibilities. The topics are brought towards students Finals Projects using practical demonstrations,
theoretical exploration and possible implementations in their own projects.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina desenvolve-se em dois espaços complementares: teórico e teórico-prático.
Nas aulas teóricas apresentam-se os conceitos, exploram-se e discutem-se as matérias. A componente
teórico-prática compreende a análise de exemplos, a investigação de soluções e a resolução de exercícios
teórico-práticos na aula
para aplicação dos conceitos abordados.
Avaliação:
- Participação nas aulas e assiduidade (10%)
- Trabalho teórico-prático 1 (30%)
- Trabalho teórico-prático 2 (60%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical expositions, resorting to multimedia content and open debate with students.
Pratical exercises, implementing the concepts and techniques discussed in class.
Evaluation:
- attendance and participation (10%)
- pratical/ theorical work 1 (30%)
- pratical/ theorical work 2 (60%
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Recorrendo a aulas expositivas e de discussão aberta e participativa, os alunos são incitados a por em
prática os conceitos e metodologias apresentadas com recurso de uma analise de uma campanha de
marketing apresentando-a em aula mediante um guião base; Em seguida essa campanha é discutida
abertamente e defendida pelo aluno. Numa fase final e após novo bloco de aulas expositivas é
desenvolvido uma campanha publicitária em ambiente digital vocacionada para os seus projectos
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pessoais de final de curso. Desta forma os alunos são confrontados não só com a necessidade mas com
as ferramentas necessárias para promoverem de forma adequada os seus projectos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Using a combination of lectures and open and participatory discussion, students are encouraged to put
into practice the concepts and methodologies presented. Using a marketing campaign analysis, later
presented in class following a basic script, after the presentation the campaign is openly discussed and
defended by the student. In the final phase, and after new block of lectures, a digital environment
advertising campaign is developed in a form suited to their personal projects. In this way students are
faced with not only the need but with the necessary tools to properly promote their projects.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ryan, D. e Jones, C. (2009). Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital
Generation, London, Kogan Page Limited.
Keegan, W. (2005). Marketing Global. São Paulo, Prentice-Hall, 7ª edição.
Kotler, P. & Keller, K. (2006). Marketing Management, New Jersey, Prentice-Hall, 12ª edição.
Healey, Matthew. O que é o branding?

Mapa X - Laboratório de Comunicação Multimédia
6.2.1.1. Unidade curricular:
Laboratório de Comunicação Multimédia
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Jorge da Silva Fernandes, 3H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Sandra Isabel Valente Antunes, 3H
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
No final desta Unidade Curricular pretende-se que o aluno, seja capaz de estruturar e produzir um projeto a
nível individual ou em ambientes de colaboração aplicando conhecimentos a nível técnico, estético e
funcional.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of this curricular unit the student should be able to structure and produce a project individually
or in collaboration environments by applying knowledge at the technical, aesthetic and functional level.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conteúdos multidisciplinares, desenvolvidos e aplicados de acordo com as necessidades dos projetos
finais dos alunos.
6.2.1.5. Syllabus:
Multidisciplinary content, developed and applied in accordance with the needs of the final projects of
students.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
O primeiro objetivo da unidade curricular (UC) desde que o programa foi concebido, consiste no
acompanhamento do trabalho de Projeto, enquanto trabalho de final de curso. Assim a UC trabalha em
interdisciplinaridade com as UC’s de Projeto e Produção com incidência nas questões de implementação e
exploração dos produtos Multimédia e interactivos necessários para atingir os objectivos propostos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The first objective of the course (UC) since the program was conceived, is to monitor the Final Project
work, while the last and more complex assignment. As soo the UC works in a interdisciplinary fashion with
UC's Project and Production with a focus on implementation issues and exploitation of Multimedia and
interactive products needed to achieve the proposed objectives.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Acompanhamento individualizado nas diferentes fases dos projetos e em coordenação direta com o
docente das unidades curriculares de Projeto e Produção de forma a optimizar e a melhor orientar o aluno
no desenvolvimento consistente do seu projeto final.
A avaliação é contínua contudo, no final do semestre, a classificação dos alunos é efectuada em
ponderação com a unidade curricular diretamente relacionada: Projeto.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Monitored separately in the different phases of the projects and in direct coordination with the teacher of
the curricular units of Project and Production in order to optimize and to better guide the student in the
consistent development of the final project.
Assessment is continuous but at the end of the semester, the classification of students is made in
consideration with the curricular unit directly related: Project.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
As metodologias de ensino utilizadas incentivam o trabalho desenvolvido em aula principalmente através
de orientação tutorial e acompanhamento ao trabalho de prática laboratorial.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods used encourage the student mainly through tutoring and mentoring the laboratory
work practice.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Não se aplica.

Mapa X - Produção
6.2.1.1. Unidade curricular:
Produção
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Alice Correia Cardoso, 3H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
No final do semestre, o aluno deve ser capaz de:
- Reconhecer a importância da pré-impressão e as suas diferentes produções
- Preparar documentos para produção gráfica
- Distinguir tecnologias de impressão
- Elaborar um pedido de orçamento para produção
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the semester, students should be able to:
- Recognize the importance of pre-press and its various productions
- Prepare documents for print production
- Distinguish printing technologies
- Develop a budget request for production
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- Pré-impressão
- Preparação de documentos para produção gráfica
- Provas de cor analógicas e digitais
- Impressão
- Papéis e materiais de impressão
- Comportamento das tintas nos diversos materiais
- Acabamentos
- Orçamentação
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6.2.1.5. Syllabus:
- Prepress
- Preparation of documents for print production
- Analog and digital color Proofs
- Print
- Paper and print media
- Behavior of the inks in various materials
- finishes
- Budgeting
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os objetivos consistem em dotar os alunos de conhecimentos de produção gráfica, pelo contacto com a
realidade e locais onde operam, permitindo equacionar os problemas relativos à criação, pré-produção e
execução de peças gráficas. Os alunos deverão ser capazes de identificar as diferentes tecnologias de
impressão e acabamento, assim como desenvolver e preparar documentos para produção Digital/Offset.
Neste sentido os conteúdos propostos permitirão aos alunos:
- Distinguir cor direta, quadricromia, cor de ecrã, e as suas utilizações;
- Reconhecer a importância da correta pré-impressão e as suas diferentes preparações e produções;
- Distinguir as tecnologias de impressão apropriadas para a produção de cada peça gráfica;
- Preparar documentos para produção gráfica, tendo em conta as capacidades da oficina gráfica escolhida;
- Reconhecer os diversos tipos de acabamento e quando devem e/ou podem ser aplicados;
- Elaborar pedidos de orçamento para produção.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The objectives are to provide students with print production knowledge, by contact with reality and where
they operate, allowing to solve problems relating to the creation, pre-production and implementation of
graphic pieces. Students should be able to identify the different print technologies and finishes, as well as
develop and prepare documents for Digital / Offset production. In this sense the proposed content will
enable students to:
- Distinguish direct color, four-color, color screen, and their uses;
- Recognize the importance of prepress and correct the different preparations and products;
- Distinguish printing technologies suitable for the production of each graphic piece;
- Prepare documents for print production, taking into account the capabilities of the chosen printing office;
- Recognize the various types of finishes and when they should and/ or can be applied;
- Prepare budget requests for production.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação e exposição de exemplos relativos aos conteúdos programáticos.
Análise crítica e discussão sobre os mesmos.
Realização de exercícios práticos.
Os alunos serão avaliados através de 3 exercícios executados no espaço de aula nos quais devem aplicar
os conhecimentos adquiridos nas aulas, correspondendo à especificidade exigida para cada um.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentation and display examples relating to the syllabus.
Critical analysis and discussion about them.
Practical exercises.
Students will be evaluated through 3 exercises done in classroom into which they apply the knowledge
acquired, corresponding to the specificity required for each.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
As aulas terão caráter teórico e prático: expositivas das diversas técnicas de produção, de impressão e de
acabamentos, observação e análise de peças gráficas na perspectiva do reconhecimento da técnicas
utilizadas e de materiais de pré-produção gráfica - fotolitos, chapas de impressão, provas de cor,
impressões de acerto em rotativa, máquina plana e outros. Estão contempladas ainda visitas a locais de
produção gráfica - oficina de artes gráficas, tipografias e outras.
Essa aprendizagem concretizar-se-á na realização de exercícios práticos nos quais devem aplicar os
conhecimentos adquiridos nas aulas, correspondendo à especificidade exigida para cada um. Trata-se de
uma metodologia participativa e experimental que parece ser a melhor forma de transmitir conhecimentos
de forte componente empírica, cuja bibliografia se revela insuficiente e nalguns casos omissa.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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Classes will be of theoretical and practical character: exhibition of the different production techniques,
printing and finishes, observation and analysis of graphic elements in the perspective of recognition of the
techniques used and graphic pre-production materials - Photolithography, printing plates, proofs color, hit
prints rotary, flat machine and others. Includes visits to graphic production sites - Workshop graphic arts,
printers and others.
This learning will be realized in practical exercises in which they are to apply the knowledge acquired in
class, corresponding to the specificity required for each. This is a participatory and experimental
methodology that seems to be the best way to transmit knowledge of strong empirical component, whose
bibliography is inadequate and in some cases omitted.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Andrea Rouch, Les Arts Graphiques, Solar Editions, Paris.
Barbosa, Conceição, Manual Prático de Produção Gráfica, Ed. Principia, Publicações Universitárias e
Científicas.
David Bann, Actualidad en la produccion de artes gráficas, Blume, Barcelona.

Mapa X - Projeto
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projeto
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Daniel da Cruz Brandão, 4H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
A Unidade Curricular de Projecto pretende canalizar a aprendizagem do aluno ao longo do curso,
nomeadamente do resultado dos 3 anos lectivos, acompanhando o desenvolvimento de um projecto final
de curso, à sua escolha, relacionado com uma área da sua preferência e enquadrado no contexto do
design de comunicação e da multimédia. A disciplina de Projecto pretende servir de âncora para o
entrosamento com a disciplina de Laboratório de Comunicação Multimédia.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course of Project aims to channel the student's learning throughout the course, including the results
of the 3 school years, following the development of a final project of their choice, related to an area of their
choice and framed in the context of communication and multimedia design. The course of Project intends
to serve as an anchor for engagement with the course of Communication and Multimedia Laboratory.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O projecto escolhido pelo aluno terá obrigatoriamente de ser criado na sua totalidade: maquetizado e
integrado no seu suporte. A acompanhar o projecto, terá de ser elaborado um dossier impresso com os
seguintes tópicos: a) sumário; b) introdução; c) objectivos; d) fases descriminadas do trabalho; e)
dificuldades encontradas; f) conclusão.
6.2.1.5. Syllabus:
The project chosen by the student will be required to be created in its entirety: finalized and integrated in
its support. Together with the project, it must be drawn up a printed report with the following topics: a)
Abstract; b) Introduction; c) objectives; d) discriminated work phases; e) difficulties; f) conclusion.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
No último semestre do curso, a unidade curricular de Projecto, entrosada com a de Laboratório de
Comunicação Multimédia, tem o objectivo de consolidar todos os conhecimentos teórico práticos
adquiridos pelos alunos ao longo de todo o curso. Para tal, os alunos são desafiados a desenvolver um
projecto livre, baseado num conceito original, onde terão de aplicar conhecimentos nas áreas do Design
Gráfico (branding, tipografia, editorial) e da Multimédia (web design, audiovisual).
Este projecto deverá atravessar várias fases de evolução, geridas individualmente pelo aluno e
acompanhadas pelo docente. O principal objectivo deste programa é o de preparar os alunos para o
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contexto profissional que os espera após a conclusão do curso, estimulando capacidades
empreendedoras, de inovação e de gestão projectual na área do Design e Comunicação Multimédia.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In the last semester of the degree, the course of Project, in cooperation with the course of Multimedia
Communication Laboratory, aims to consolidate all practical and theoretical knowledge acquired by
students throughout the course. For that, students are challenged to develop a free project, based on an
original concept, in which they will have to apply knowledge in the areas of Graphic Design (branding,
typography, publishing) and Multimedia (web design, audiovisual).
This project must go through various stages of evolution, managed individually by the student and
monitored by the teacher. The main objective of this program is to prepare students for the professional
context that awaits them after graduation, encouraging entrepreneurial skills, innovation and projectmanagement in the area of Multimedia Design and Communication.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas práticas dedicadas ao acompanhamento semanal do desenvolvimento da proposta de trabalho.
Haverão 2 momentos intermédios de apresentação de resultados.
Avaliação com relevância em 2 trabalhos práticos: o primeiro relativo à concepção de um dossier do
projecto e o segundo da entrega do projecto finalizado e maquetizado.
Avaliação feita com os seguintes parâmetros: a) qualidade visual do trabalho; b) conceptualidade do
trabalho; c) originalidade da proposta; d) desempenho do aluno; e) acompanhamento do docente; f)
relevância do dossier.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Practical sessions dedicated to weekly monitoring of the development of the proposed work. There will be
two moments of presentation of intermediate stages of work.
The evaluation will be based on 2 practical work: the first on related with the design of a project report and
the second related with the delivery of the finalized project.
The assessment will have the following parameters: a) work visual quality; b) work conceptuality; c) the
originality of the proposal; d) student achievement; e) the teacher’s monitoring; f) relevance of the report.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A unidade curricular de Projecto tem a responsabilidade de facultar os alunos de metodologias de
brainstorming, investigação, organização do pensamento crítico e gestão projectual individual. Deste
modo, as aulas serão compostas por alguns momentos de exposição teórica de metodologias e outros
momentos de visionamento de projectos de relevância. Contudo, a grande maioria do período de aulas
será dedicado ao acompanhamento individual dos projectos dos alunos. De modo a criar metas de
trabalho, favorecendo a sua evolução, estão também programados dois momentos intermédios de
apresentação e discussão de resultados entre os alunos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The course of Project has the responsibility to provide students brainstorming methodologies, research,
organization of critical thinking and individual project-management. Thus, its classes will consist of some
moments of theoretical exposure of methodologies and other moments dedicated to the viewing of
examples of other relevant projects. However, the vast majority of the period of classes will be dedicated to
individual monitoring of the projects of students. In order to create work goals, resulting in an evolution of
the project, two intermediate moments of presentation and discussion of results among students are also
scheduled.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bibliografia geral: (*existe na Biblioteca da escola)
Bentkowska-Kafel, Anna; Cashen, Trish; Gardiner, Hazel – Digital Visual Culture – Theory and Practice,
Bristoll, UK: intellect
HEALEY, Matthew – O que é o branding? (*)
Lupton, Ellen – Thinking with type, Design Handbook (*)
Noble, I. & Bestley, R.; – Visual research: an introduction to research methodologies in graphic design,
AVA.

Mapa X - Estágio
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Estágio
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Alice Correia Cardoso, 2H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Os alunos deverão revelar competências a diferentes níveis, a destacar a capacidade de desenvolvimento
de soluções para participação de projectos nas áreas de Animação, Audiovisual, Design Multimédia, Web
Design e Design Gráfico.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students are expected to reveal skills at different levels, with emphasizes on the development of solutions
for participation in projects in the areas of Animation, Audiovisual, Multimedia Design, Web Design and
Graphic Design.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos a desenvolver estão relacionados com as tarefas que o aluno irá desenvolver no local de
estágio, no entanto deverão reflectir a transversalidade desenvolvida na área do design e comunicação
multimédia ao longo do curso.
6.2.1.5. Syllabus:
The contents to be developed are related to the tasks that the student will develop the place of internship,
but should reflect the transversality developed in the area of design and multimedia communication
throughout the course.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os conteúdos a desenvolver estão relacionados com as tarefas que o aluno realizar no local de estágio, no
entanto deverão reflectir a transversalidade de conteúdos desenvolvidos na área do design e comunicação
multimédia ao longo do curso. Sendo o objectivo desta unidade curricular, o contacto e aprendizagem em
contexto de trabalho, esta parece ser a situação mais coerente e eficaz.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents to be developed are related to the tasks that students carry out on the place of internship,
however should reflect the transversality of contents developed in the area of design and multimedia
communication throughout the course.
As the purpose this curricular unit consists of contact and learning in the workplace, this seems to be the
most coherent and effective situation.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As 30 horas de orientação têm por objetivo acompanhar científica e pedagogicamente o aluno ao longo
das atividades desenvolvidas no local de estágio.
A avaliação será contínua e basear-se-á no acompanhamento semanal pelo orientador de estágio da
atividade de cada estagiário/a, efetuado nas entidades acolhedoras e registado através de um registo
digital num formulário on-line para o efeito. No final do estágio o orientador no local de estágio deverá
emitir um parecer sobre o desempenho do estagiário. Cada aluno deverá criar um semanário de bordo
onde vai registando todas as atividades/projetos em que vai estando envolvido/a, e ainda através de um
relatório final de estágio elaborado pelo aluno, dando conta, de forma reflexiva e fundamentada do
trabalho, experiência e projeto(s) em que esteve envolvido; do acompanhamento que recebeu pelo
orientador no local de estágio; da adequação da prática experienciada no ambiente profissional com a
formação desenvolvida ao longo do Curso.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The 30 hours of instruction are designed to accompany the pupils scientifically and pedagogically
throughout the activities developed in internship location.
The evaluation will be continuous and will be based on weekly monitoring of the activity by the training
supervisor for each trainee, made in host entities and reported through an online form created for this
purpose. In the final stage the counselor in internship location shall issue an opinion on the trainee's
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performance. Each student will create a weekly log book which will keep record of all activities / projects,
and in a final report done by the student states the work accomplished, in a reflective and reasoned way,
and the experience and projects in which he/she was involved, about the monitoring by the advisor in
internship location, the adequacy of experienced practice in the professional environment with the
formation developed throughout the course.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Durante o tempo de estágio os alunos terão 30 horas de orientação tutorial que têm por objectivo
acompanhar científica e pedagogicamente o aluno ao longo das actividades desenvolvidas no local de
estágio. Nestes momentos, os alunos poderão partilhar as experiências em contexto profissional e o
professor apresenta orientações tanto na resolução de problemas/dificuldades que vão surgindo, assim
como ajuda na elaboração do relatório de estágio que deverá ser apresentado no final do processo. Este
apoio revela-se fundamental na obtenção dos resultados de aprendizagem esperados.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
During the time of internship the students will have 30 hours of tutorial guidance aimed at scientific and
pedagogical monitoring the student throughout the activities in internship location. In these moments,
students can share experiences of the professional context and the teacher provides guidance both in
solving problems / difficulties that arise, as well as help in preparing the final report to be presented at the
end of the process. This support is fundamental in achieving the expected learning outcomes.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
•CEIA, C. (1995). Normas para Apresentação de Trabalhos Científicos, Lisboa: Presença
•FERNANDES, A. J (2002). Métodos e Regras para Elaboração de Trabalhos Académicos e Científicos,
Porto: Porto Editora.

Mapa X - Cinema de Animação (Opcional)
6.2.1.1. Unidade curricular:
Cinema de Animação (Opcional)
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Álvaro Graça de Castro Feijó, 3H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Compreender os princípios básicos das imagens animadas, e as principais técnicas da Animação.
Familiarização com os meios técnicos ligados às imagens em movimento.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understand the fundamentals of motion pictures, and the main techniques of animation.
Familiarization with the technical means related to moving images.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Princípios básicos das imagens em movimento: Trajectória, Relação Espaço-Tempo: Movimentos lentos
vs rápidos; curtos vs longos. Expressividade dos movimentos. Aceleração, desaceleração, pausas e
irregular. Ritmo
Equipamentos básicos para o Cinema de Animação: Cameras, scaners, lunch box, computadores e
softwares (Stop Motion Pro, Monkey Jam, Dragon Stop Motion) and animation film directors associations
Diversas técnicas do Cinema de Animação
Experiências práticas em diversas técnicas da Animação: Desenho, recortes / colagens / silhuetas, after
effects, objectos / marionetas e pixilação.
6.2.1.5. Syllabus:
Basic principles of the moving image: Path, Space-Time Relationship: slow vs fast movements; short vs
long. Expressiveness of movements. Acceleration, deceleration, breaks and irregular. Rhythm
Basic equipment for Animated Film: Cameras, scanners, lunch box, computers and software (Stop Motion
Pro, Monkey Jam, Dragon Stop Motion) and trucas
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Several techniques of Animated Film
Practicalxperiences in various techniques of Animation: Design, clippings / collages / silhouettes, after
effects, objects / puppets and pixilation.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Nesta disciplina de introdução ao Cinema de Animação com uma carga horário tão diminuta só é mesmo
possível dar um apanhado geral sobre as potencialidades oferecidas pelo Cinema de Animação, abrindo
as perspetivas aos alunos para este mundo específico, geralmente pouco conhecido e muitas vezes
menosprezado.
Não de pretende formar animadores mas sim fornecer aos alunos as ferramentas mínimas necessárias à
compreensão do funcionamento da ilusão das imagens em movimento, os princípios básicos da Animação
e algumas das suas técnicas, ferramentas estas que os alunos poderão posteriormente desenvolver se
assim o desejarem.
Os alunos são convidados a realizarem exercícios práticos. No final do Semestre pretende-se que os
alunos tenham uma visão mais abrangente das possibilidades oferecidas pelo Cinema de Animação, tanto
em termos da essência da Animação, como da diversidade de opções técnicas e estéticas e ainda um
conhecimento básico da tecnologia que suporta esta forma de Arte.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In this course of introduction to animation film, with such a small amount of time, it's only possible to give
an overview on the potential offered by the Animation Film, opening the prospects to students for this
particular world, often little known and often overlooked.
Not intended to form animators but to provide students with the minimum tools necessary to
understanding of the functioning of the illusion of moving images, the basic principles of animation and
some of its techniques, tools that these students may develop later if they wish.
Students are invited to perform practical exercises. At the end of the semester is intended that students
have a more comprehensive view of the possibilities offered by the Animation Film, both in terms of the
essence of Animation, as several technical and aesthetic options and even a basic understanding of the
technology that supports this Art form.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exercícios práticos de animação em diversas técnicas do Cinema de Animação: Desenho, Recortes,
Silhuetas, Colagens, Multiplano, Areia, Objectos, Marionetas planas, Marionetas, Plasticina, Pixilação,
Flash e After Effects, aplicando os conceitos básicos da expressividade dos movimentos: aceleração,
desaceleração, pausas e irregular.
Sincronismo entre a imagem e o som.
Manuseamento de equipamentos básicos para o Cinema de Animação e cuidados a ter na sua utilização.
Critérios para a avaliação:
Assiduidade:. 30%
Compreensão dos princípios, expressividade da animação e qualidade visual e de apresentação. 30%
Exercícios práticos nas diversas técnicas – Qualidade cinematográfica e visual, originalidade das soluções
apresentadas, rigor no trabalho, expressividade das animações. 35%
Relatório final individual – rigor da análise do trabalho desenvolvido, apresentação – 5%
Em caso de exame de recurso a avaliação contínuo contará 70% e a nota do exame 30%
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Practical exercises on various animation techniques of Animated Film: Design, Scraps, Silhouettes,
Collages, Multiplane, Sand, Objects, flat puppets, puppets, Clay, pixilation, Flash and After Effects,
applying the basic concepts of expressiveness of movement: acceleration , deceleration, breaks and
irregular.
Synchronization between picture and sound.
Handling of basic equipment for Animated Film and the cares necessary while using them.
Criteria for assessment:
Attendance : 30%
Understanding of the principles, expressiveness of animation and visual quality and presentation. 30%
Practical exercises in the various techniques - film and visual quality, originality of these solutions, rigor at
work, expressive animations. 35%
Individual final report - accuracy of analysis of the work developed, presentation - 5%
In the case of an appeal examination, continuous assessment will be worth 70% and the exam grade 30%
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Sendo esta disciplina eminentemente prática, não deixa de ter uma componente teórica importante, para
que os exercícios realizados sejam entendidos nas suas funções intrínsecas e na sua estruturação básica.
Só assim será possível retirar ilações para futuros trabalhos nesta área. Neste contexto os alunos são
convidados a analisar os resultados que vão obtendo e a refletir sobre o que estão a fazer para
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compreender e interiorizar os conceitos básicos, consolidando assim os conceitos básicos das imagens
em movimento.
Os resultados obtidos em anos anteriores têm variado muito, entre o excelente e verdadeiramente
excecional, com trabalhos desinteressantes e medíocres. Estas discrepâncias devem-se, no meu entender
a dois grandes fatores: o interesse e a motivação individual de cada aluno, bem como das suas
capacidades artísticas e à disponibilidade nem sempre demonstrada em aderirem a realizarem trabalhos
de grupo.
Temos, por vezes, respondido a desafios exteriores à escola, concursos, projetos de colaboração
diferenciados e, nestes casos, a motivação dos alunos tem sido quase sempre surpreendente e os
resultados muito mais interessantes.
Mas nem sempre tenho conseguido encontrar estas motivações exteriores e nessas ocasiões o trabalho
egocêntrico tem tendência a ganhar terreno e, devido ao tempo extremamente limitado disponível nesta
disciplina, agravado com a quantidade de trabalho de paciência e minúcia exigidos pela Animação, os
resultados assim obtidos ficam geralmente aquém das expetativas, basicamente o mesmo e os métodos
de ensino também, no entanto os resultados são muito diferentes consoante as motivações individuais de
cada aluno.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Being this discipline eminently practical, it still has an important theoretical component, so that the
exercises performed are understood in their intrinsic functions and in its basic structure. Only then
lessons for future work in this area can be drawned. In this context the students are asked to analyze the
results that are obtaining and to reflect on what they are doing to understand and internalize the basic
concepts, thus consolidating the basics of moving images.
The results obtained in previous years have varied greatly between the excellent and truly exceptional, with
dull and mediocre work. These discrepancies are due, in my view to two major factors: the interest and
individual motivation of each student as well as their artistic abilities and the willingness not always
demonstrated in adhering to undertake group work.
We have sometimes responded to external challenges to the school, competitions, different collaborative
projects and in these cases, the motivation of students has almost always been amazing and the results
much more interesting.
But I have not always been able to find these external motivations and at such times egocentric work tends
to gain ground and, due to the extremely limited time available in this course unit, compounded with the
amount of work of patience and detail required by the animation, the results thus obtained are usually
short of expectations, basically the same and the teaching methods too, however the results are very
different depending on the individual motivations of each student.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Teaching With Animation – manual disponível gratuitamente em www.animwork.dk/twa
Disney Animation: The Illusion of Life – Frank Thomas e Ollie Johnston – ISBN : 0-89659-233-2
The Animator’s Survival Kit – Richard Williams – ISBN 0-571-20228
The Animation Bible – Maureen Furniss – ISBN 978-1-85669-550-3
The Fundamentals of Animation – Paul Wells – ISBN 10: 2-940373-02-7

Mapa X - Som (Opcional)
6.2.1.1. Unidade curricular:
Som (Opcional)
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Hugo Filipe Rodrigues Paquete, 3H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Adquirir conhecimentos gerais do áudio e das suas propriedades no meio analógico e no meio digital.
Conhecer e utilizar as técnicas de captação, gravação e edição digital.
Ferramentas de interactividade para áudio e vídeo como suporte para criações multidisciplinares. (Eyecon)
Adquirir capacidades de integrar o som em várias vertentes de intermédia e artes plásticas teatro e cinema
expandido.
Analisar numa perspectiva histórica a evolução das artes sonoras, suas interacções entre sonoro,
performativo e plástico na contemporaneidade.
Desenvolver o sentido de reflexão e de análise crítica.
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Capacidade e autonomia para manipular, editar e processar sinais de audio.
Desenvolver de forma autónoma um projecto artístico utilizando o media som.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquire general knowledge of the audio and its properties in the analog environment and the digital
environment.
know and use the capture techniques, recording and digital editing.
Interactive tools for audio and video as support for multidisciplinary creations. (Eyecon)
Acquire skills to integrate sound into several aspects of intermedia and fine arts, theater and expanded
cinema.
Analyze in a historical perspective the evolution of sound arts, their interactions between sound,
performative and plastic nowadays.
Develop a sense of reflection and critical analysis.
Capacity and autonomy to handle, edit and process audio signals.
Develop independently an artistic project using the sound media.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Interacções multidisciplinares dentro dos campos artísticos, sociais e políticos.
Introdução histórica nas artes sonoras e composição assistida por computador.
Principais conceitos, meios e plataformas.
Som como media.
Processamento de sinal áudio em tempo real. (patch AudioMulch) outros. VST, VSTi.
Edição sonora e manipulação. Daw: Reaper, Abletron live, outros.
Microfones: captura e edição.
Livraria de samples.
Hardware e software de manipulação e controlo.
6.2.1.5. Syllabus:
Multi-disciplinary interactions within the artistic, social and political fields.
Historical introduction in sound arts and computer-assisted composition.
Key concepts, tools and platforms.
Sound as media.
Audio signal processing in real time. (AudioMulch patch) others. VST, VSTi.
Sound editing and manipulation. Daw: Reaper, Abletron live, others.
Microphones: capture and editing.
Samples Librarie.
Hardware and software for manipulation and control.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A unidade curricular de Som integrada na licenciatura de Artes Visuais - Fotografia, tem como objetivo
suscitar um conjunto de questionamentos sobre o som como media, e sua complementaridade com a
imagem, ou como processo de subtração da mesma. Explora-se o entendimento do som como media e sua
autonomização tendo como referencia a histórica das
vanguardas do Sec: XX e sua comunicação multidisciplinar com o cinema, vídeo e praticas performativas
no geral.
Tem como metodologia uma abordagem que partindo de exemplificações, exercícios e demonstrações se
construa num dialogo com o aluno e suas necessidades técnicas e processuais, numa aprendizagem que
funciona como uma sistema de feedback entre necessidades técnicas e inquisições filosóficas, do modo
de escutar e apreender o real, a arte, técnica seus discursos e modelos de operatividade.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The Sound curricular unit integrated in the study programme of Visual Arts - Photography, aims to raise a
number of questions about the sound as media, and it complementarity with the image, or as a process of
subtraction of the same image. It explores the understanding of sound as media and their empowerment
having as reference the historical
vanguards of Sec: XX and its multidisciplinary communication with the film, video and performative
practices in general.
Its methodology an approach starting from exemplifications, exercises and demonstrations to build a
dialogue with the student and their technical and procedural requirements, in a learning process which
acts as a feedback system between technical requirements and philosophical inquiries, how to listen and
grasp the real world, art, technical speeches and operability
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Desenvolver um projecto de proximidade com as preocupações do aluno e seu projecto individual.
A aula será acompanhada de elementos multimédia como documentários.
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Apresentações de obras sonoras de alguns artistas relevantes que serão comentadas e discutidas.
Apresentação de textos e discussões temáticas.
Trabalho com as ferramentas informáticas para a produção áudio.
Avaliação continua com exercícios.
Trabalho artístico com relatório.
Projectos: multidisciplinar, intermédia, artes sonoras
Documentado em áudio, vídeo ou outros meios e plataformas.
Exercícios: 1: Construção de uma livraria de samples, 2: composição de uma obra sonora.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Develop a proximity project with to the concerns of the student and their individual project.
The class will be accompanied by multimedia elements such as documentaries.
Presentations of sound works of some relevant artists that will be commented and discussed.
Presentation of texts and thematic discussions.
Working with computer tools for audio production.
Continuous evaluation with exercises.
Artwork building with reports.
Projects: multidisciplinary, intermedia, sound arts
Documented in audio, video or other media and platforms.
Exercises: 1: Construction of a sample library, 2: composition of a sound work.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A abordagem metodológica desenvolvida parte da apresentação de referentes históricos e
conceptuais com recurso a documentação variada, que servem como momentos de questionamento
da produção técnica e estéticas associadas ao media som, comportando o objetivo inicial de dar uma
introdução e contextualização do som como pratica artística com a suas própria linguagem,
problemáticas e domínios técnicos. Este momento serve para ampliar os conhecimentos dos alunos
sobre a forma de contextualizarem a sua produção e potencializar a construção de discursos e
enquadramentos sobre a mesma.
No domínio técnico, apresenta-se um conjunto de modelos de produção acompanhados por
exemplos em contexto de aula, exercícios que servem para efetuar uma introdução dos alunos as
ferramentas da produção do som em contexto da informática musical. Sendo pretendido que os
alunos desenvolvam um exercício inicial que lhes é pedido para avaliar as suas competências no
desenvolvimento da tarefa apresentada. Tendo como objetivo compreender a atenção e empenho de
cada aluno no desenvolvimento da obra sonora que é solicitada. No seguimento desta proposta que
engloba processamento e manipulação de sinal áudio, edição, gravação e composição, desenvolvese
uma abordagem mais individualizada partindo da analise dos resultados das obras sonoras e suas
discussão com os elementos da turma, na compreensão das diferenças abordagens que cada aluno
desenvolveu. É necessário compreender que estes alunos estudam artes, e que devem ser criativos e
trabalharem de forma independente dando resposta aos exercícios apresentados, porque sem
desenvolvimento do exercício e sua materialidade não se pode concluir considerações sobre o
desempenho do alunos. Desse modo, procura-se uma articulação entre o fazer obra, experiências e a
possibilidade de progressão do aluno, analisando o seu desempenho e iniciativa depois dos
exercícios apresentados.
O projeto final da disciplina tem como objetivo possibilitar ao aluno um cruzamento de
técnicas e metodologias propostas em contexto da aula, sobre som , manipulação, gravação e
interatividade que tem como propósito o desenvolvimento de uma projeto pessoal e final onde o
som como media efetue cruzamentos disciplinares com a imagem, vídeo, cinema, performance,
multimédia, intermédia, artes sonoras e técnicas complementares. E que num contexto de projeto
individual demonstre os conhecimentos técnicos, conceptuais e formais que o aluno reteve no
decorrer da unidade curricular.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodological approach developed begins in the presentation of historical and conceptual references
and
using the range of documents that serve questioning puposes of the technical and aesthetic production
associated with sound media, having initial intent to make an introduction and contextualization of sound
as an artistic practice with its own language, issues and technical fields. This moment serves to broaden
students' knowledge, contextualize how to enhance their production and the construction of speeches and
it´s framework. In the technical field, presents a set of production models accompanied by examples in the
context of class exercises that serve to make an introduction of the students tools for production of sound
in the digital music context. Having as a goal the students development of an initial exercise they are
asked, to assess their skills in developing therefered exercise. Aiming to understand the attention and
commitment of each student in the development of sound work that is requested. Following this proposal
that
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includes processing and audio signal manipulation, editing, recording and composition, also developed is
a more individualized approach based on the analysis of the results of sound works and their discussion
with the class elements, understanding the differences approaches each student developed. In regard that
these students study arts, and should be creative and work independently in response to the exercises
presented, because without development of the exercise and its materiality can not conclude with
consideration the performance of students. Thus, we try to make a link between the work experience and
the possibility of student progress, analyzing their performance and initiative after the presented exercises.
The final project of the course aims to provide the student a crossover of techniques and methodologies
proposed in the context of class on sound, manipulation, recording and interactivity that aims to develop a
personal and final project where sound as media make disciplinary intersections with image, video, film,
performance, multimedia, intermedia, sound arts and complementary techniques. And that in a individual
project context demonstrate the technical, conceptual and formal knowledge that students retained during
the curricular unit.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
-Luigi Russolo; The Art of Noise (1913); Futurist Manifestos, 1970 Luigi Russolo, The Art of Noise (1913);
Futurist Manifestos, 1970
-David Tudor; Interview by Teddy Hultberg David Tudor; Entrevista por Teddy Hultberg.
http://davidtudor.org/Articles/hultberg.html
- Sonic Warfare: Sound, Affect, and the Ecology of Fear (Technologies of Lived Abstraction) by Steve
Goodman
- In the Blink of an Ear: Toward a Non-Cochlear Sonic Art by Seth Kim-Cohen
- Noise, Water, Meat: A History of Sound in the Arts by Douglas Kahn
- Sound Art: Beyond Music, Between Categories (Book & CD) by Alan Licht

Mapa X - Arquitectura e Paisagem na Fotografia (Opcional)
6.2.1.1. Unidade curricular:
Arquitectura e Paisagem na Fotografia (Opcional)
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Sérgio de Sousa Cândido Lourosa, 3H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Pretende-se com esta disciplina, Arquitectura e Paisagem na Fotografia, dotar os alunos de
conhecimentos e metodologias nas práticas fotográficas específicas: Arquitectura e Paisagem bem como
as suas inter-relações com a prática artística contemporânea. Pretende-se também um conhecimento
panorâmico em relação às técnicas de eleição para produzir imagens dos géneros.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim of this course, Architecture and Landscape in Photography is to provide students with knowledge
and methodologies in the specific photographic practices: architecture and landscape as well as their
interrelationships with contemporary artistic practice. The aim is also a panoramic knowledge regarding
the election techniques to produce images of these themes.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- A Arquitectura objecto fotográfico;
- história da imagem fotográfica de arquitectura;
- o objecto arquitectónico;
- representação fotográfica em arquitectura;
- técnicas e equipamentos específicos.
- A Paisagem
- a paisagem como objecto fotográfico
- técnicas, equipamentos e materiais;
- regras e acertos compositivos;
- a paisagem urbana.
- Paisagem e a Arquitectura
- percurso na história;
- construções humanas de molde paisagístico;
- a representação fotográfica como elemento paisagístico e arquitectural;
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6.2.1.5. Syllabus:
- The architecture photographic subject;
- History of the photographic image of architecture;
- The architectural object;
- Photographic representation of architecture;
- Specific techniques and equipment.
- The Landscape
- The landscape as photographic subject
- Techniques, equipment and materials;
- Rules and compositional arrangements;
- The urban landscape.
- Landscape and Architecture
- Route in history;
- Human constructions of landscape mold;
- The photographic representation as landscape and architectural element;
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular fica
demonstrada no cuidado sentido da escolha dos conteúdos programáticos para compleição dos
objectivos da unidade curricular. A unidade curricular tem o seu sentido na construção do projecto em
fotografia com base nos géneros paisagem e arquitectura sempre com sentido artístico contemporâneo e
para tal os conteúdos programáticos foram delineados e são apresentados no sentido de construir um
suporte conceptual, teórico e prático para a criação de uma metodologia operativa na construção do
projecto visual dentro dos géneros apresentados pela unidade curricular.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Consistency of the syllabus with the learning objectives of the course is demonstrated in the care towards
the choice of the syllabus to build the objectives of the course. The curricular unit has its direction in the
construction of the project in photography of landscape and architecture, always with contemporary
artistic sense and for that the syllabus were outlined and presented to construct a conceptual, theoretical
and practical support for creating an operational methodology in the construction of visual project within
the genres presented by the course.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Transmitir aos alunos a matéria proposta no programa com o auxílio de textos de apoio e recursos
audiovisuais, relacionando toda esta matéria com exercícios práticos de experimentação e consolidação
de toda a matéria leccionada. Criar sentido do conhecimento, das aptidões e das competências em
arquitectura e paisagem na fotografia, técnica e artisticamente, sempre visando a criação do projecto com
pertinência artística contemporânea.
Impor um método de trabalho simples e eficaz criando uma consciência de produção e de processo de
trabalho.
Arquitectura e Paisagem na Fotografia é uma disciplina teórico-prática com uma carga horária semanal de
uma aula de 4 horas. É fundamental existir uma sincronia perfeita entre os conhecimentos teóricos
leccionados nas aulas e a sua aplicação nos exercícios práticos a realizar, razão pela qual a assiduidade e
a pontualidade devem constituir objecto de grande atenção.
Avaliação:
a) A avaliação continua
b) A avaliação dos exercícios práticos
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
To give students the material proposed in the program with the help of support texts and audiovisual aids,
relating all this with practical experimentation and consolidation exercises of all subjects taught.
Create sense of knowledge, skills and competences in architecture and landscape photography, tecnically
and artistically, always aiming at the creation of the project with contemporary artistic relevance.
Impose a simple and effective method of working, creating an awareness of production and work process.
Architecture and Landscape in Photography is a theoretical and practical discipline with a weekly timetable
of a class of 4 hours. It is essential to be a perfect sync between the theoretical knowledge taught in class
and its application in practical exercises to perform, which is why regular attendance and punctuality
should be the subject of great attention.
2 Evaluation points:
a) Ongoing evaluation
b) Evaluation of practical exercises
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
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A unidade curricular tem uma metodologia expositiva - participativa de base teórico-prática na qual é
considerada indispensável a presença e participação activa dos alunos com projectos desenvolvidos ao
longo do semestre, cujas propostas devem ser formalizadas junto do professor: a quem cabe o
acompanhamento e a orientação a nível de todo o processo de trabalho na pesquisa individual
promovendo as capacidades de investigação autónoma serão também promovidas visitas de estudo
sempre que consideradas de interesse para a unidade curricular.
Sendo esta uma unidade curricular optativa, integrando numa turma alunos provenientes de vários ciclos
de estudos com formações diversas pretende-se que os alunos venham a ser capazes de intervir de uma
forma partilhada entre Arte, Arquitectura e Design. A coerência das metodologias de ensino propostas
com objectivos de aprendizagem têm então este sentido de positividade e integração e a sua
demonstração está nas ligações óbvias entre a forma e o método do ensino com os que é objectivo da
aprendizagem proposto e ser uma mais-valia para a aprendizagem na sua abordagem artística, crítica e
cultural dos projectos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit has a expositive - participative methodology with a theoretical and practical basis on
which is considered indispensable the presence and active participation of students with projects
developed during the semester, whose proposals must be formalized next to the teacher: who is
responsible for the monitoring and targeted use of the entire working process in individual research
promoting independent research capabilities, study visits whenever deemed of interest to the curricular
unit will also be promoted.
Since this is an optional curricular unit, integrated in the class are students from various educations of
diverse backgrounds as such it is intended that students will be able to intervene in a shared way between
Art, Architecture and Design. The consistency of teaching methodologies proposals with learning
objectives then have this sense of positivity and integration and its demonstration is the obvious links
between the form and the method of teaching with the aim of which is proposed learning and be an asset
to learning in their artistic, critical and cultural projects aproaches.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CLARKE, Graham; The Photograph; Oxford University Press; New York; 1997.
FRIZOT, Michel; The New History of Photography; Konemann; Koln; 1998.
GRONERT, Stefan; The Dusseldorf School Of Photography; Thames and Hudson; London, 2009.
JODIDIO, Philip; New Forms, Arquitecture in the 1990´s; Taschen; 2002.
ZAKIA, Richard; Perception & Imaging; Focal Press; USA; 2002.

Mapa X - Projecto de Impressão II (Opcional)
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto de Impressão II (Opcional)
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Raul Manuel Barbosa Vaz Rabaça, TP45
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Ter capacidade e autonomia na concretização de um projeto individual na área da Impressão;
Ter capacidade de compreender e relacionar ideias dentro do processo criativo;
Dominar conhecimentos tecnológicos multidisciplinares do projeto individual;
Desenvolver sentido crítico na análise dos projetos desenvolvidos e das escolhas efetuadas com recurso
a fundamentações conceptuais
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Have the ability and autonomy in the implementation of an individual project in the printing area;
Be able to understand and relate ideas within the creative process;
Mastering multidisciplinary technological knowledge of the individual project;
Develop critical thinking in the analysis of projects developed and the choices made with reference to
design foundations
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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Desenvolvimento dum projeto individual de impressão, com um tema devidamente explícito e estruturado.
O estudante deverá apresentar uma proposta onde deverão constar os objetivos, estudos teóricos e
práticos, desenvolvimento dos processos técnicos e expressivos, metodologias e estratégias de
realização que adequem as linguagens adotadas ao tema proposto, analise das temáticas no âmbito da
arte contemporânea, assim como uma planificação das etapas do projecto
6.2.1.5. Syllabus:
Development of an individual printing project, with a properly structured and explicit theme. The student
must submit a proposal which shall include the objectives, theoretical and practical research, development
of technical and expressive processes, methodologies and implementation strategies that suit the
languages adopted in the theme proposed, the thematic analysis in the context of contemporary art, as
well as a planning stage of the project
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Esta unidade curricular tem o sentido de criar ferramentas conceptuais e práticas e metodologia de
criação e investigação centradas na ideia de projeto em Artes Plásticas - Impressão que permitam ao aluno
desenvolver um sentido crítico e uma noção de criação e prática de projeto artístico através de relações
entre a impressão e a produção artística contemporânea. Assim o programa centra-se nas práticas
artísticas dos últimos 20 anos que enfatizam a impressão na produção artística contemporânea. Através
da análise de autores e movimentos com produção dentro da área, de análise de textos específicos e do
sentido da produção artística mais recente pretende-se o desenvolvimento, conceção, apresentação e
fundamentação de um projeto pessoal de criação artística, no âmbito da impressão e das artes plásticas,
com pertinência contemporânea, sempre através dos conteúdos específicos abordados
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course has the sense of creating conceptual and practical tools and methodology of creation and
research centered on the idea of project in Fine Arts - Printing that enable the student to develop a critical
sense and direction of creation and practice of artistic project through relationsof printing and
contemporary artistic production. So the program focuses on the artistic practices of the past 20 years that
emphasize the impression in contemporary artistic production. Through the analysis of authors and
movements with production in the area, of specific texts analysis and direction of the latest artistic
production,aims to the development, design, launch and support of a personal project of artistic creation
within the printing and the visual arts, with contemporary relevance, always through the specific content
covered
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia teórico-prática, com recurso à exposição e análise de documentos visuais e escritos,
trabalhos de pesquisa/criação com a aplicação dos diversos recursos técnicos ao dispor. Visitas de
estudo, indicação de leituras e imagens sempre que consideradas de interesse para a unidade curricular.
Orientação da pesquisa individual na formulação do projeto e discussão dos resultados obtidos no
decurso do seu desenvolvimento.
- Avaliação contínua, baseada na participação, assiduidade, capacidade de gerar investigação, construção
metodológica e de produção de trabalhos/projetos em impressão.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical methodology, using the display and analysis of visual and written documents,
research papers / creation with the application of various technical resources available. Study visits,
indicating readings and images whenever deemed of interest to the curricular unit. Individual research
orientation in the project formulation and discussion of the results obtained in the course of its
development.
- Continuous evaluation based on participation, attendance, ability to generate research, methodological
construction and production work / projects in print.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
"Projeto de Impressão II" é uma unidade curricular teórico-prática de elevada interatividade professoraluno e aluno-aluno, adequada aos objetivos principais da Unidade Curricular. As aulas contemplam uma
metodologia expositiva da matéria acompanhada com material audiovisual e bibliográfico aliados a uma
metodologia participativa em sessões de crítica em grupo e discussão sobre o abordado em aula. Como
fulcro desta unidade curricular surge a construção de um projeto pessoal, coerente e com pertinência
artística contemporânea que espelhe os interesses e o sentido do aluno sempre orientado na sua
progressão pelo docente da unidade curricular e suportado em construções de memórias descritivas e
textos críticos. Esta metodologia de trabalho parece-nos coerente e favorecedora da aprendizagem dos
conteúdos e da aquisição das competências propostas para além de promover a investigação e o sentido
da prática do projeto artístico e da sua criação com pertinência e atualidade.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
"Printing II Project" is a theoretical and practical curricular unit of high teacher-student and studentstudent interaction , appropriate to the main objectives of the curricular unit. Classes include a
methodology exhibition of the subjects together with audiovisual and bibliographic material, with a
participatory methodology in critical group sessions and discussion about subjects covered in class. As
the fulcrum of this course comes the construction of a personal, coherent design and contemporary
artistic relevance that reflects the interests and the sense of the student progress in cooperation with the
teacher of the curricular unit and supported construction of memoranda and critical texts. This way of
working seems coherent and favoring the learning content and the acquisition of skills beyond proposals
to promote research and the meaning of the practice of artistic project and its creation with relevance and
"new" factor.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
DRUCKER, Johanna, “The Century of Artists’ Books”, Granary Books, N.Y., 2004
HOWE, Kathleen Stewart, “Intersections, Lithography, Fotography and the Traditions of Printmaking”
University of New México Press, Albuquerque, 1998
“inter(médios), La Matriz Intangible”, Universidade de Vigo, Pontevedra, 2004
“KWY- Paris 1958-1968”, Catálogo, Assírio & Alvim, Lisboa, 2001
WILSON, Stephen, “Information Arts- Intersections of Art, Science & Technology”, MIT Press,
Massachusetts, 2002

Mapa X - Ilustração e Publicação Independente (Opcional)
6.2.1.1. Unidade curricular:
Ilustração e Publicação Independente (Opcional)
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Alberto de Matos Trindade, 3H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Reconhecer o valor da Ilustração como linguagem artística autónoma, e o seu papel em diversos
contextos artísticos: a publicação independente. Desenvolver competências básicas do Desenho de
Ilustração, como instrumento e ferramenta. Desenvolver uma linguagem visual própria. Conhecer e utilizar
os aspectos técnicos, sensíveis e expressivos dos diversos materiais, suportes e instrumentos.
Interpretar, relacionar, contextualizar e comparar textos, imagens e ideias.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Recognize the value of illustration as an autonomous artistic language, and its role in various artistic
contexts: the independent publication. Develop basic skills in illustration and design as a instrument and
tool. Develop its own visual language. To know and use the technical, sensitive and expressive of the
different materials, media and instruments. To interpret, relate, contextualize and compare text, images and
ideas.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à história e linguagem visual da Ilustração. Conceitos, princípios de representação, técnicas
e materiais. Campos de acção da Ilustração. O foto-grafismo: aliança da fotografia e do desenho 2. Ficção
e narrativa. Conceito/ideia: narração e códigos visuais. O livro, a revista, a publicação independente: o
Fanzine. O livro como projecto artístico total: o livro de artista. 3. Recursos e elementos de design gráfico.
Técnicas de gravação e impressão. A tipografia. A maqueta e a retícula. Estrutura: sequencialidade,
reticulação e legibilidade. A função comunicativa. Encadernação/apresentação. Realização/impressão. 4.
Projecto pessoal. Investigação plástica com vista à realização de ilustrações com carácter de Autor. Noção
de pesquisa, metodologia e processo. Concretização gráfica de conceitos.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to the history and visual language illustration. Concepts, principles of representation,
techniques and materials. Illustration playing fields. The photo-graphics: alliance of photography and
drawing 2. Fiction and narrative. Concept / idea: narration and visual codes. The book, the magazine, the
independent publishing: the Fanzine. The book as a total art project: the artist book. 3. Resources and
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graphic design elements. Technical recording and printing. Typography. The model and the reticle.
Structure: sequential, halftone and readability. The communicative function. Binding / presentation.
Implementation / printing. 4. Personal project. Plastic research to achieve graphics with character author.
Concept of research, methodology and process. Graphical realization of concepts.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Para a persecução dos objectivos da unidade curricular, mormente fomentar nos alunos o reconhecimento
do valor da Ilustração enquanto linguagem artística autónoma, o seu papel em diversos campos, o
desenvolvimento de competências básicas no campo da Ilustração e a capacidade de levar a cabo
trabalhos com uma linguagem visual própria, são propostos exercícios práticos que pressupõem: a
utilização de conceitos, diversas técnicas - nomeadamente, o foto-grafismo: aliança da fotografia e do
desenho -, materiais e instrumentos, o recurso a elementos do design gráfico; a capacidade de conceber e
concretizar a edição duma publicação independente (um Fanzine ou um livro-de-artista). Os exercícios são
acompanhadas de uma introdução, por parte do docente, à história e linguagem visual da Ilustração e à do
livro enquanto projecto artístico total, dentro do âmbito mais alargado da sua relação com diversos
contextos artísticos e profissionais, recorrendo a documentação visual e escrita.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
For compliance with the objectives of the curricular unit, especially to foster in students the recognition of
the value of illustration as an autonomous artistic language, its role in various fields, the development of
basic skills in the field of illustration and the ability to carry out work with a own visual language, are
offered practical exercises which require: the use of concepts, different techniques - in particular, the
photo-graphics: alliance of photography and design - materials and instruments, the use of graphic design
elements; the ability to design and implement the issue of an independent publication (one Fanzine or a
book-to-artist). The exercises are accompanied by an introduction by the teacher, history and visual
language of illustration and the book as full artistic project within the broader context of its relationship
with various artistic and professional environments using visual documentation and writing .
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Realização sequencial de exercícios práticos, privilegiando a componente experimentalista plástica, com o
intuito de compor um corpo de trabalho de cariz pessoal e independente, a apresentar no final do
semestre. Exposição por parte do professor de diversas temáticas do programa, análise de documentos
visuais e escritos, e trabalhos de pesquisa /criação.
A avaliação é contínua, tendo como base os exercícios práticos desenvolvidos ao longo do semestre nas
aulas, ou marcados como trabalho extra-aula complementar e devidamente acompanhados pelo professor.
A classificação final resultará do somatório ponderado da avaliação dos trabalhos realizados ao longo do
semestre, tendo em consideração a qualidade produtiva e intensidade de trabalho, a evolução e a
autonomia alcançados pelo aluno.
Saliente-se que a participação nas aulas, a assiduidade e pontualidade, a postura e o interesse do aluno,
constituem também factores passíveis de serem considerados na avaliação.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Sequential practical exercises, focusing on plastic experimentalist component, in order to compose a
personal nature of work and independent body, due at the end of the semester. Presentation by the teacher
of several thematic program, analysis of visual documents and writings, and research / creative work.
Continuous assessment, based on practical exercises developed during the semester in class, or marked
as complementary work outside the classroom and properly monitored by the teacher. The final grade will
result from the sum of weighted evaluation of the work performed during the semester, taking into account
the productive quality and intensity of work, evolution and autonomy achieved by the student.
It should be noted that class participation, attendance and punctuality, attitude and student interest, are
also factors that can be considered in the evaluation.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Tem sido aplicada uma metodologia teórico-prática, com recurso à realização de trabalhos práticos
propostos pelo docente – na qual é considerada indispensável a presença e participação dos alunos–,
contemplando as duas vertentes da unidade curricular: Ilustração e Publicação Independente. No caso da
vertente Publicação Independente, o docente tem incentivado a formação de pequenos grupos
(normalmente, com um máximo de quatro elementos/alunos) para a concretização de pequenos projectos
de edição de revistas ou fanzines, visando a aprendizagem colaborativa implicada pela discussão e
divisão de tarefas, em opção a projectos individuais que privilegiam mais a componente experimentalista
plástica, aplicada à concretização de livros-de-artista (ou de “autor), entendidos quer como objectos
únicos quer passíveis da edição de pequenas tiragens. Em ambos os casos, mediante a escolha dos
alunos, os resultados da aprendizagem têm sido (no geral) positivos, às vezes atingindo já um razoável
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grau de “profissionalismo”.
Na vertente Ilustração os trabalhos são rigorosamente individuais, podendo os alunos aplicar um enorme
leque de técnicas e materiais para a realização de uma série de ilustrações, depois de escolherem um
pequeno texto em prosa ou poesia: a escolha deve ser formalizada junto do professor, a quem compete
uma decisão final após uma análise cuidada juntamente com o aluno. Nesta vertente, é valorizada a
capacidade do aluno em interpretar, relacionar, contextualizar e comparar textos, imagens e ideias, bem
como a função comunicativa e todo o processo e metodologia empregues para a concretização das
ilustrações finais. Sendo uma cadeira optativa, em que os alunos desta licenciatura se encontram
integrados numa turma com os provenientes de outras licenciaturas, é interessante verificar que embora
tenham a liberdade de usar a fotografia muitos optam por a relacionar com outros meios (como o
desenho), por vezes com resultados interessantes.
Como metodologia geral, nesta unidade curricular os alunos são incentivados a ver os trabalhos dos
colegas, permitindo discutir e comparar os resultados e as diferentes soluções encontradas. O
cruzamento de alunos de diferentes licenciaturas tem demonstrado ser uma mais-valia para a melhoria da
aprendizagem, abrindo horizontes.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Has been applied a theoretical and practical methodology, using the practical work proposed by the
teacher - in which is considered indispensable the presence and participation of students-, covering both
aspects of the course: Illustration and Presentation Independent. As regards Strand Independent
Publishing, the teacher has encouraged the formation of small groups (usually with a maximum of four
elements / students) for the implementation of small projects editing magazines and fanzines, aimed at
collaborative learning implied by discussion and division tasks in option for individual projects that more
priveligiam plastic experimentalist component, applied to the achievement of books-on-artist (or "author),
defined either as single objects or liable editing short runs. In both cases, by the choice of students,
learning outcomes have been (generally) positive, sometimes already reaching a reasonable degree of
"professionalism". In the present illustration jobs are strictly individual and can students apply a huge
range of techniques and materials to carry out a series of illustrations, after choosing a small prose or
poetry: the choice should be formalized with the teacher, the who is responsible for a final decision after
careful consideration with the student. In this respect it is valued the student's ability to interpret, relate,
contextualize and compare text, images and ideas as well as the communicative function and the whole
process and methodology employed to achieve the final illustrations. Being an optional class, in which
students of this degree are integrated in a class with those from other degrees, it is interesting to note that
although the freedom to use the photo many choose to relate with other means (such as drawing), by
sometimes with interesting results. As a methodology, this course students are encouraged to do the work
of colleagues, allowing discuss and compare the results and the different solutions found. The crossing of
students from different degrees has proven to be an asset for improving learning, opening horizons.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ILUSTRARTE’14.Bienal internacional de Ilustração para a Infância. Lisboa: Fundação EDP, Ver P’ra Ler,
2014.
DORÉ. L’Imaginaire au pouvoir. Paris: Musée d’Orsay, Flammarion, 2014
LLIBRES D’Artista / Artist’s Books. Barcelona: Metrònom, 1981
PICASSO, Loulou . Agreable. Paris: Futuropolis, 1982.
SAMARA, Timothy – Diseñar com y sin retícula. Barcelona: Gustavo Gili, 2004.*

Mapa X - Cinema Publicitário (Opcional)
6.2.1.1. Unidade curricular:
Cinema Publicitário (Opcional)
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Marco Aurélio Borges Ribeiro Miranda, 3H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
A disciplina define-se tão simplesmente como uma visão cinematográfica aliada ao mundo da publicidade.
Sendo assim o aluno tem como objectivo principal adequar a sua visão como autor respondendo ao
máximo e da forma mais competente possível às exigências de um produto, de uma agência e finalmente
de um cliente.
O aluno estará preparado para acompanhar todos os estágios de produção de um spot publicitário, desde
o momento em que o script chega da agência publicitária, passando pela sua pré-produção, produção e
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finalmente pós-produção. Será apresentado a todas as terminologias, assim como a todas as
metodologias e processos criativos que envolvem este tipo de produto cinematográfico.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course unit is defined as simply as a cinematic vision coupled with the world of advertising. Thus the
student aims to suit their vision as an author responding to the fullest and the most competent way as
possible to the requirements of a product, an agency and, finally, a client.
The student will be able to follow all stages of production of an advertising spot from the time the script
arrives from the advertising agency, through its pre-production, production and, finally, post-production. It
will be presented to all terminology, as well as all the inventive methods and processes involving this type
of film product.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
• A importância do cliente e da agência de publicidade no processo de encomenda e criação de um spot
publicitário.
• O conceito script ou copy como guião da “história” que nos é pedida para contar.
• A estética aliada ao produto e ao público alvo.
• A importância de um bom storyboard e o conceito de animatic.
• A importância das referências visuais.
• A necessidade da organização do dossier de produção (visualização, fotografia, décors e guarda roupa)
• A PPM (pre-production meeting)
• A definição da equipa de produção e as várias funções de cada um (produtor executivo, chefe de
produção, assistente de produção, realizador, assistente de realização, director de fotografia e assistente
de imagem)
• A necessidade de uma boa Repérage
• A Rodagem • O conceito de Packshot
• A Edição
• A Pós-produção vídeo e áudio
• A aprovação final do cliente
6.2.1.5. Syllabus:
• The importance of the client and advertising agency in the ordering process and creation of an
advertising spot.
• The script concept or copy as the script of "history" that is asked of us to tell.
• The aesthetic combined with the product and the target audience.
• The importance of a good storyboard and the concept of animatic.
• The importance of visual references.
• The need for production of a production dossier (display, photo, décors and wardrobe)
• PPM (pre-production meeting)
• The definition of the production crew and the various functions of each one (executive producer, head of
production, production assistant, director, assistant director, director of photography and image assistant)
• The need for good repérage
• The Shooting • The concept of Packshot
• The Editor
• Post-production video and audio
• The final client approval
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A disciplina de Cinema Publicitário define-se como a adaptação de uma visão cinematográfica ao mundo
do marketing e da publicidade. O aluno tem como objectivo identificar as diferentes estratégias de
mercado, aliadas às exigências de um cliente, uma marca e um produto. Para que isto aconteça, o aluno
será apresentado a noções básicas de marketing e publicidade, explorando conceitos como marca,
produto, público alvo. Será introduzido à ideia de pesquisa de mercado. O aluno levará a cabo o trabalho
criativo, próprio de uma agência de comunicação e publicidade. Depois acompanha os três estágios de
produção do spot publicitário. Durante a primeira fase desenvolverá o tratamento audiovisual do spot,
através de diferentes metodologias e terminologias. Nas duas últimas fases, o aluno deverá ser capaz de
produzir um produto audiovisual, capaz de comunicar adequadamente uma estratégia de vendas,
sensibilização ou educação, de um cliente, marca, produto ou instituição.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The discipline of Advertising Cinema is defined as the adaptation of a cinematic vision to the world of
marketing and advertising. It's aimed for the student to identify the different market strategies, combined
with the demands of a customer, a brand and a product. For this to happen, the student will be introduced
to the basics of marketing and advertising, exploring concepts such as brand, product, target audience.
They will be introduced to the market research notion. The student will carry out the creative work, proper
to a communication and advertising agency. Then the accompanie the three stages of production of an
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advertising spot. During the first phase, they will develop the audiovisual spot treatment, using different
methods and terminology. In the last two phases, the student should be able to produce an audiovisual
product, and also to be able to properly communicate a sales strategy, awareness or education, a
customer, brand, product or institution.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A matéria será exposta de várias formas, recorrendo ao visionamento de material audiovisual de
relevância significativa, de documentos, como também recorrendo a vários exercícios práticos como
escrita de um script, organização do storyboard, rodagem de algumas situações e posterior edição de
vídeo, som, correcção de cor, motion graphics e vfx.
A avaliação será contínua e baseada em objectivos na forma de exercícios práticos, correspondentes à
execução dossiers de produção e produção spots publicitários, com a finalidade de consolidar e avaliar os
conhecimentos teóricos apresentados ao longo do período, terá também em conta a criatividade,
organização e assiduidade de cada aluno.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The matter will be exposed in various ways, using the viewing of audiovisual material of significant
relevance, of documents, as well as using various practical exercises like writing a script, storyboard
organization, shooting some situations and subsequent video editing, sound, color correction, motion
graphics and vfx.
The evaluation will be continuous and based on objectives in the form of practical exercises,
corresponding to production dossiers and production advertisements, in order to consolidate and evaluate
the theoretical knowledge presented throughout the period, and will also take into account creativity,
organization and attendance of each student.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Numa primeira fase, a matéria será exposta recorrendo ao visionamento de material audiovisual,
promovendo o debate e a troca de ideias, expondo diferentes estratégias de comunicação e marketing,
para que assim os alunos sejam introduzidos aos vários conceitos do mundo da publicidade.
Numa segunda fase os alunos serão encorajados a desenvolver uma estratégia de comunicação para um
produto, marca ou instituição. Nesta fase deverão desenvolver todo o trabalho criativo no
desenvolvimento do copy.
Estando o copy e a estratégia de comunicação desenvolvidos, o aluno deverá passar à sua
implementação, primeiramente desenvolvendo um dossier de produção, que será o guia para a execução
do spot final.
Pelo caminho o aluno será apresentado a diversos documentos, assim como terminologias e
metodologias, para que possas desenvolver o trabalho final que será o spot publicitário.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Initially, the matter will be exposed using the viewing of audiovisual material, promoting debate and the
exchange of ideas, exposing different communication and marketing strategies, so that students are
introduced to various concepts in the world of advertising.
In a second phase students will be encouraged to develop a communication strategy for a product, brand
or institution. At this stage they should develop all the creative work in development of copy.
Once copy and communication strategy are developed, students must move to its implementation, first
developing a production dossier, which will be the guide for the execution of the final spot.
In the way, the student will be introduced to various documents, as well as terminology and
methodologies, so that he can develop the final work, which will be the advertising spot.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Da bibliografia constarão documentos exemplificativos como scripts, storyboards e tratamentos.
Katz D. Steven, “Shot by Shot”, Paperback, 1991
Michael Rabiger, “Film Techniques and Aesthetics”, Paperback, fourth edition

Mapa X - Design de Jogos (Opcional)
6.2.1.1. Unidade curricular:
Design de Jogos (Opcional)
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6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Jorge Monteiro de Oliveira, 3H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
-Identificar as temáticas do Design de Jogos nos diversos aspectos conceptual, de estilo e de forma;
-Conhecer o trabalho de Designers de referência e estabelecer relações nos seus percursos criativos;
-Reconhecer no Design de Jogos, os processos e os momentos, as causas e os efeitos, a transformação
sucessiva dos conceitos e o seu impacto social e cultural;
-Ser capaz de conceber, elaborar e desenvolver um trabalho autónomo e artisticamente válido;
-Articular o trabalho prático dentro de uma fundamentação teórica e de uma sustentação crítica.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Identify Game Design themes in its different aspects namely conceptual, style and form;
- Recognize reference designer’s work and relationships establishment throughout the creative path;
- Identify in Game Design, the processes and the moments, the causes and the effects, the successive
transformation of concepts and its social and cultural impact;
-Ability to conceive, elaborate and develop an autonomous work that is artistically valid;
-Articulate the practical work within a theoretical and critic background.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução ao Design de Jogos através dos aspectos formais e de estilo num contexto visual histórico
-Da antiguidade ao sec. XX pré-digital.
-Dos primórdios do digital aos nossos dias.
As mecânicas dos jogos
-Controlo de área, ação, influência e movimento.
-Leilão, licitação, comércio e apostas.
-O draft, a construção de deck/pool e a gestão da mão.
-O tabuleiro modular, a construção e o reconhecimento de padrões.
-A sorte e as várias formas de controlo estatístico.
-Construção de rede/caminhos.
-Os jogos de role-playing e de storytelling.
-A alocação de trabalhadores.
-Os jogos cooperativos.
-Outras mecânicas de uso menor ou menos frequente.
As categorias principais dos jogos
-Abstrato; Aventura; Bluffing; Cartas; Civilização; Corrida; Dedução; Económico; Fantasia; Guerra;
Histórico e outras categorias de uso menos frequente.
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to Game Design through the formal aspects and style in an visual historical context
-From antiquity to the pre digital XX century.
-From the beginning of the digital to our days.
Game mechanics
-Area control, action, influence and movement.
-Auction, biding, commerce and betting.
-Draft, deck/pool building and hand management.
-Modular board, construction and patterns recognition.
-Randomness and statistic control.
-Network building.
-Role playing and storytelling games.
-Worker placement.
-Cooperative games.
-Other less frequent mechanics.
Game’s main categories
-Abstract; Adventure; Bluffing; Cards; Civilization; Race; Deduction; Economic; Fantasy; War; Historical
and other less frequently used categories.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular de Design de Jogos pretendem fornecer
conhecimentos de uma forma sistematizada e coerente acerca dos aspectos, categorias e mecânicas dos
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jogos para que os alunos tenham ferramentas para conceber e fabricar um jogo em todas as suas
vertentes, desde o design do jogo propriamente dito ao design dos componentes e embalagem, aliado a
um conhecimento de tendências e de mercado.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The program contents of Game Design’s curricular unit intend to provide knowledge in a systematized and
coherent manner of its different aspects, categories and game mechanics in order for students to have the
tools to conceive and produce a game in all of its parts , from the game design to the components and
packaging design, combined with trend and market knowledge.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As horas de contacto atribuídas à unidade curricular têm um carácter teórico-prático:
-aulas expositivas com análise de imagens, ilustrações, fotografias, livros de modo a proporcionar um
conhecimento teórico, visual e crítico dos conteúdos programáticos;
-aulas de apresentação de propostas de trabalho, devidamente contextualizadas e ilustradas com
exemplos do trabalho pretendido;
-aulas de apresentação e discussão coletiva, nas diferentes fases de desenvolvimento de exercícios e
projetos individuais ou coletivos, procurando aferir os processos de conceção e a fundamentação de
princípios teóricos.
É pedido ao aluno que desenvolva um conjunto de exercícios dentro dos temas selecionados e discutidos
nas aulas e os desenvolva faseadamente.
A avaliação é feita segundo os seguintes critérios:
-a qualidade individual do trabalho, tendo em conta a criatividade, a originalidade, a apresentação, a
coerência e o valor artístico.
-a evolução manifestada no conjunto das várias entregas.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
-expositive classes with image analyses, illustrations, photographs, texts, in order to provide a theoretical
knowledge, visual and critical view of the program contents;
-proposal presentation classes, contextualized and illustrated with example of the work intended;
-presentation classes and discussion of the projects, regarding the conception processes and the
theoretical background.
The student is asked to develop, in stages, a set of exercises and project within the selected themes
following a predefined calendar.
Evaluation is attributed according the following criteria:
-individual quality of the work, considering the creativity, the originality, presentation, coherence and
artistic value.
-the evolution seen through the several commissions.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A unidade curricular de Design de Jogos tem como objectivos de aprendizagem fazer com que o aluno
seja capaz de desenvolver um jogo em todas as suas vertentes, pelo que a metodologia incide
fundamentalmente em dois aspectos: aulas de análise do trabalho de designers de referência e aulas de
apresentação e discussão dos projectos, nas suas diferentes fases, individuais e/ou coletivos, dando
relevo aos processos de concepção e ao uso de mecânicas originais aliadas a uma temática coerente.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The learning goals of Game Design’s curricular unit are to provide the student the ability to develop a game
in all of its aspects, hence the methodology is based fundamentally in two aspects: classes to analyze the
work of reference designers and presentation classes and discussion of projects throughout its different
stages, individual and/or collective, emphasizing the processes of conception and the use of original
mechanics associated with a consistent theme.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
-CRAMER, Matthias, Glen More, Ravensburguer Spieleverlag, Postfach, 2010
-LEACOCK, Matt, Forbidden Island, GameWright, Newton, 2010
-MOON, Alan R., Ticket to Ride, Days of Wonder, Los Altos, 2004
-TEUBER, Klaus, Os Descobridores de Catan, Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Cº, Stuttgart, 1995
-VACCARINO, Donald X., Dominion, Runadrake, Lisboa, 2009
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Mapa X - Estúdio I (Opcional)
6.2.1.1. Unidade curricular:
Estúdio I (Opcional)
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Jorge Monteiro de Oliveira, 4H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/not aplicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Estúdio I é uma unidade curricular prática, onde se dá início às questões da aplicação da luz (Iluminação
em interior) em temas como o retrato, a natureza morta/publicidade, o nu e a moda. São abordados
aspectos de natureza técnica dos diversos equipamentos e materiais, que fazem parte do estúdio.
Pretende-se que os alunos desenvolvam competências básicas em cada uma das áreas acima referidas,
tendo como base conhecimentos técnicos das diferentes ferramentas que sustentem o crescimento das
capacidades artísticas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Studio I is a practical curricular unit, which begins the practice of the light aplication (indoor lighting) in
subjects such as portrait, still life / advertising, nude and fashion. Aspects of a technical nature of the
various equipment and materials that are part of the photográphic studio are adressed.
It is intended that students develop basic skills in each of the above areas, based on technical knowledge
of the different tools that support the growth of artistic skills.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
-O Equipamento de estúdio: funcionamento e normas de segurança.
-Iluminação: tipos de luz; luz natural, luz contínua e luz de flash.
-Fotometria e exposição: luz incidente e reflectida; aplicação do método de zonas.
-Registo analógico versus registo digital.
-O estúdio fora do estúdio: possibilidades de combinação de vários tipos de luz.
-Iluminação para retrato.
-Composição e tomada de vista de objectos sólidos.
-Composição criativa de objectos dinâmicos: movimento/congelamento.
-Iluminação, composição e produção em fotografia de nu.
-Iluminação, composição e produção em fotografia de moda.
-Construção de projecto fotográfico em fotografia de estúdio.
6.2.1.5. Syllabus:
-The Studio equipment: operating and safety standards.
-Lighting: Types of light; natural light, continuous light and flash light.
-Light metering and exposure: incident and reflected light; applying the zone sistem method.
-Analog versus digital recording.
-The studio outside the studio: possible combinations of various types of light.
-Lighting portrait.
-Composition and photographing solid objects.
-Creative composition of dynamic objects: motion / freezing.
-Lighting, composition and production in nude photography.
-Lighting, composition and production in fashion photography.
-Photographic project construction in studio photography.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular de Estúdio I estão sistematizados de forma a introduzir
o aluno no universo da fotografia de estúdio nas suas várias componentes, começando pelo
manuseamento do equipamento, passando à execução de vários tipos de iluminação e terminando com a
criação de composições nas áreas de retrato, natureza morta e produto, fotografia de modelo nu e
fotografia de moda, alcançando-se desta forma o objectivo de introdução do aluno às vertentes técnica e
criativa da fotografia de estúdio de uma forma abrangente.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents of the Studio I course are systematized in order to introduce the student in the studio of the
universe of photography in its various components, starting with the handling of the equipment, through
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the implementation of various types of lighting and ending with the creation of compositions in areas of
portrait, dead and product nature, nude model photography and fashion photography, reaching in this way
the aim of introducing the students to the technical and creative aspects of a comprehensive studio
photography.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Desenvolvimento de pequenos projectos nas diferentes áreas propostas: em retrato, solicita-se a pesquisa
de três tipos distintos de iluminação e o consequente retrato de cópia; em natureza morta é proposto a
composição de pelo menos quatro objectos distintos, em simultâneo, de maneira a obter um resultado
‘narrativo’ numa intervenção estática e outra dinâmica; no nu estimula-se a pesquisa criativa da luz ; e na
fotografia de moda pretende-se uma breve abordagem aos conceitos: produção e construção de
ambientes. Realização de um projecto semestral, para trabalho acompanhado, do tipo portfolio, numa das
áreas abordadas. É feita a avaliação dos diferentes exercícios/projectos realizados, tendo em conta a
qualidade técnica, a originalidade, a criatividade, a forma de execução e apresentação, a coerência e a
validade artística, complementada com o desempenho e o trabalho contínuo, a evolução, a capacidade de
entendimento e crítica manifestada, e o interesse global pela unidade curricular.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Development of small projects in the different areas proposed: in portrait, to research three different types
of lighting and the resulting portrait copy; Still life is proposed in the composition of at least four different
objects simultaneously, so as to obtain a "narrative" result in a static and dynamic intervention; Nude
photography stimulates the creative research of light; Fashion photography promotes a brief approach to
the concepts: production and construction environments. Conducting a semester project, orientated, of
portfolio type, one of the areas addressed.
The evaluation of different exercises / projects is made taking into account the technical quality, originality,
creativity, execution and form of presentation, consistency and artistic validity, complemented by
performance and continuous work, evolution, the ability of understanding and critical spirit manifested,
and also the global interest put in the curricular unit.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A unidade curricular de Estúdio I tem como objectivo de aprendizagem a introdução à fotografia de estúdio
nas suas vertentes técnica e criativa. O aluno estabelece contacto com os diversos equipamentos de
estúdio, cria composições fotográficas e experimenta vários tipos de iluminação. O aluno é ainda
direccionado para a procura de uma imagem fotográfica substancial e narrativa, dentro de um registo
artístico contemporâneo. Desta forma, são propostos exercícios/projectos que pretendem abranger toda a
actividade comercial e artística do fotógrafo em estúdio, nomeadamente nas áreas de retrato, natureza
morta e produto, fotografia de modelo nu e fotografia de moda, para que através de uma experimentação
intensa e acompanhada o aluno desenvolva competências técnicas e artísticas de modo a tornar-se
autónomo na produção do seu trabalho.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit Studio I has as the learning outcomes the introduction to studio photography's
technical and creative aspects. The student makes contact with the various studio equipment, creates
photographic compositions and experiments with various types of lighting. The student is still directed to
the search for a substantial photographic image and narrative, within a contemporary artistic record. Thus,
we propose exercises / projects which cover all commercial and artistic activity of the photographer in the
studio, particularly in the areas of portrait, still life and product, nude model photography and fashion
photography, that through intense and accompanied experimentation develops the students technical and
artistic skills to become autonomous in the production of their own work.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
-AVEDON, Richard, In The American West, New York, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1985
-PENN, Irving, Passage, New York, Alfred A. Knopf / Callaway, 1991
-RHEIMS, Bettina, More Trouble, Munique, Schirmer / Mosel, 2004
-SAUDEK, Jan, Saudek, Cologne, Taschen, 2006
-TOWNSEND, Chris, Francesca Woodman, London, Phaidon Press Limited, 2006

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem
6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objectivos de aprendizagem das unidades
curriculares.
Da análise dos programas – nomeadamente do confronto entre os objetivos e a metodologia – e das
condições materiais e de equipamentos, podemos concluir haver uma correcta adequação a este nível.
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6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units.
From the analysis of programs - including the confrontation between the objectives and the methodology and material and equipment conditions, we can conclude there is a proper suitability at this level.
6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao
estimado em ECTS.
Os créditos atribuídos a cada unidade curricular justificam-se pelo número de horas de trabalho que cada
aluno dedica a essa mesma unidade. A definição do respectivo número de horas reflecte o tempo
considerado necessário à aquisição de competências que cada unidade curricular confere. O número
médio de trabalho do estudante, por semestre é de XXX horas, das quais, em média, XXX são de contacto,
valores que se encontram dentro dos limites impostos pelo Decreto-Lei nº 42/2005, de 22 de Fevereiro. A
distribuição dos créditos pelas unidades curriculares foram considerados os resultados dos inquéritos
feitos a docentes e alunos do ciclo de estudos no sentido de averiguar o número de horas de trabalho do
discente em cada disciplina do ciclo de estudos em funcionamento. Pensa-se poder identificar uma clara
atribuição de um volume de horas de trabalho às unidades curriculares ligadas ao design e ao multimédia
manifestamente superior à atribuída às restantes unidades curriculares.
6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS.
The credits assigned to each module depend on the number of working hours the students devote to that
module. The definition of the respective number of hours reflects the time considered necessary for the
acquisition of skills in each module. The average number of student work per semester is XXX hours, of
which, on average, XXX are personal teaching support, values that are within the limits imposed by Law
Decree 42/2005 of 22 February. In the distribution of credits for the modules, it was considered the result of
surveys of teachers and students, in order to verify the number of working hours a student spends in each
discipline of the course. It's possible to identify a higher assignment on the volume of working hours to
courses related to design and multimedia, when comparing to other modules.
6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de
aprendizagem da unidade curricular.
A par da aprovação anual dos programas por parte do Conselho Científico, os estudantes são inquiridos
periodicamente quer sobre o cumprimento das regras de avaliação estipuladas, quer sobre a adequação
dos procedimentos de avaliação à unidade curricular.
6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning
outcomes.
In addition to the annual approval of the programs by the Scientific Council, students are questionned
periodically on the compliance of the stipulated evaluation rules, and as to the adequacy of the evaluation
procedures of the curricular units.
6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
As metodologias de ensino desenvolvidas no ciclo de estudos que facilitam a participação dos estudantes
em actividades científicas concentram-se na forma de organização do processo, da escolha de temáticas
inovadoras, na delimitação do campo de investigação no tempo e no espaço, e na capacidade de análise e
síntese do resultado da pesquisa/investigação, a qual é conduzida para a preparação e concretização da
resposta (projectual ou teórica) aos diversos exercícios ensaiados nos mais distintos contextos e
enquadramentos. Para o efeito, estrutura-se o âmbito da pesquisa/investigação, determinam-se os
objectivos, elencam-se as fontes a consultar e respectivo estado da arte.
6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
The teaching methods, developed in the Study Cycle, that allows students to participate in scientific
activities, are concentrated on the organizational form of the process, on the choice of innovative themes,
on the limitation of time and space in the investigation field and in the analysis and synthesis of the result
ability, which will be important in the response (project-oriented or theoretical) to the various exercises
tested in widely different contexts and environments. To this purpose it's structured the range of the
research, settled objectives, listed up references sources and the confirmed the state of the art.

7. Resultados
7.1. Resultados Académicos
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7.1.1. Eficiência formativa.
7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency
2011/12

2012/13

2013/14

N.º diplomados / No. of graduates

8

24

14

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years*

7

18

12

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years

1

5

2

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years

0

1

0

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years

0

0

0

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.
O ciclo de estudos de Design e Comunicação Multimédia centra a sua proposta formativa no ensino
artístico dando um grande ênfase às unidades curriculares da área científica de Design (DGN) e Multimédia
(MM) facto que é conhecido e procurado pelos alunos quando se inscrevem no ciclo de estudos. Esta
predisposição é espelhada nos resultados académicos, e embora não exista nenhum estudo aturado
acerca da comparação do sucesso escolar pelas diferentes áreas científicas e respectivas unidades
curriculares, a experiência demonstra que as unidades curriculares da área científica de Design e de
Multimédia tem um maior nível de sucesso escolar em comparação com as outras que compõem o ciclo de
estudos.
7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related
curricular units.
The study cycle of Design and Multimedia Communication Studies focuses its training proposal in art
education taking a big emphasis on courses in the scientific area of Design (DGN) and Multimedia (MM) is
what is known and sought after by students when they sign up in the cycle studies.
This predisposition is reflected in academic results, and although there is no large-scale study on the
comparison of educational attainment by the different scientific areas and their courses, experience shows
that the courses in the scientific area of Design and Multimedia has a higher level of scholastic success in
comparison with other studies that make up the cycle.
7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de
ações de melhoria do mesmo.
A partir dos resultados quantitativos da monitorização do sucesso/insucesso escolar é possivel exercer
um controlo e obter conclusões gerais, do ciclo de estudos, e particulares, de cada unidade curricular, a
cada semestre. Esta informação é discutida em reuniões de coordenação promovidas pela Direcção do
ciclo de estudos, tentando perceber problemas e motivações, no sentido de encontrar soluções
adequadas e consequentes melhorias, sempre no caminho de incrementar o sucesso escolar.
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
From the quantitative results of the monitoring the academic success/insuccess is possible to exert
control and obtain general conclusions, of the study programme, and particular, of each curricular unit,
each semester. This information is discussed in coordination meetings promoted by the study programme
Direction, in the attempt to perceive problems and motivations, in the way to find adequate solutions and
improvement actions, always in the direction of improve the academic success.

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.

50

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that
obtained employment in other areas of activity

0

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

66
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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).
Não existe ainda um centro de investigação na área do design e multimédia. No entanto têm vindo a ser
efectuados esforços no sentido de incentivar a investigação por parte do corpo docente. É evidencia
desse esforço o número de docentes em fase final de conclusão dos seus Doutoramentos e que realizam
investigação e fazem publicações nesse âmbito. Está assim a ser constituído um corpo e massa crítica
para a criação de um futuro grupo de investigação na área do design.
7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if
applicable).
There is still no research center in the field of design and multimedia. However efforts have been made to
encourage research by the faculty body. That effort is evident in the number of teachers in the final stages
of completing their PhDs and that conduct individual research and make publications in that respect. A
body and critical mass for the creation of a future research group in design is thus to be constituted.
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/3ac9ac41-920a-3933-c100-546cd0e54b59
7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/3ac9ac41-920a-3933-c100-546cd0e54b59
7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico.
Residente no centro histórico do Porto, a ESAP está inserida num centro de actividade cultural e artística
para a qual contribui activa e regularmente, como são exemplo as inúmeras exposições e apresentações
de trabalhos dos alunos e professores em instituições e estabelecimentos dentro e fora do centro
histórico do Porto. Doutra forma, as conferências, seminários, workshops e exposições na área do ciclo de
estudos são continuamente promovidos nas instalações da ESAP e são abertos à comunidade em geral
promovendo o desenvolvimento da zona do centro histórico e a cidade do Porto.
7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and
development.
Resident in the Oporto historical centre, ESAP is placed in a cultural and artistical activity centre to what
contributes active and regularly, as example are the many exibitions and presentations of the students and
teachers work in institutions and premises in and out of the historical centre of Oporto. Also, conferences,
seminars, workshops and exibitions in the area of the study programme are continuously promoted in
ESAP facilities and fully open to the general comunity promoting the development of the histórical centre
zone and the city of Oporto.
7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais.
A conferência internacional de design PLUG & PLAY, organizada pelo curso de Design e Comunicação
Multimédia, integra todos os anos, um conjunto significativo de personalidades nacionais e estrangeiras,
com currículos relevantes, onde os participantes estabelecem frequentemente parcerias e partilha de
projectos.
7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships.
The international design conference PLUG & PLAY, organized by the course of Design and Multimedia
Communication, includes every year, a significant number of national and foreign personalities, with
relevant curricula, where participants often establish partnerships and share projects.
7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
As actividades desenvolvidas no âmbito do ciclo de estudos são monitorizadas pelas Direcções
Académica, de Departamentos e Secções Autónomas e de Curso no sentido de criar relatórios
quantitativos (numero de participantes e de visitantes ou espectadores) e qualitativos (qualidade e
pertinência dos trabalhos em causa) para que ambos os aspectos sejam continuamente melhorados.
7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
The activities within the study cycle are monitored by the Directors of the Academic Board, Departments
and Autonomous Sections and of the study programme to establish quantitative reports (number of
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participants and visitors or spectators) and qualitative (quality and relevance of the work in question) so
that both aspects are continuously improved.

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.
A Direcção do Curso, promove anualmente, desde 2009, a conferência internacional de design PLUG &
PLAY, que é uma actividade aberta e gratuita ao público. Consiste em reunir, na cidade do Porto, um grupo
de profissionais do design (que varia entre doze e dez, dependendo do ano), nacionais e internacionais,
que durante dois dias consecutivos, apresentam e discutem a sua produção profissional.
As primeiras edições realizaram-se no Hard Club, (Mercado Fereira Borges) e a edição de 2014 realizou-se
no pequeno auditório do Teatro Rivoli, um espaço cultural central na cidade do Porto, numa parceria com
a Câmara Municipal do Porto.
7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main
scientific area(s) of the study programme.
The Course Director, promotes annually since 2009, the international design conference PLUG & PLAY,
which is free and open to the public. It consists in bringing together to Porto, a group of design
professionals (ranging from ten to twelve, depending on the year), national and international, that for two
consecutive days, present and discuss their professional production.
The first editions were held at the Hard Club (Market Fereira Borges) and the 2014 edition was held in the
small auditorium of the Rivoli Theatre, a central cultural space in the city of Porto, in a partnership with the
City Hall of Porto.
7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica,
e a ação cultural, desportiva e artística.
Podemos considerar este evento como uma referência na divulgação do Design de comunicação e
multimédia, quer a nível local, quer a nível nacional uma vez que em Portugal não há outro evento de dois
dias, gratuito e aberto à comunidade com esta importância e nível de participação. A elevada participação
do público no PLUG & PLAY, que se tem verificado nos últimos anos, e que em 2014 encheu nos dois dias
da conferência o pequeno auditório do Rivoli é disso testemunho.
7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and
artistic activities.
We can consider this event as a reference in the dissemination of design communication and media, both
locally and at national level because in Portugal there is no two-day event, free and open to the community
of this magnitude and level of participation. The high public participation in Plug & Play, which has
happened in recent years, and in 2014 filled in the two-day conference the small auditorium of Rivoli is a
testimony of that.
7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos
e o ensino ministrado.
A Direção do Curso tem desenvolvido um trabalho de divulgação, quer em feiras pedagógicas, quer
organizando pequenas apresentações em escolas secundárias, assim como frequentemente convida
alunos do ensino secundário a visitar as nossas instalações. Além disso promove as actividades e o
curso, através do website da escola, estando em vias de concretização um website do curso, que será um
espaço privilegiado para divulgação de actividades num futuro próximo.
7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the
education given to students.
The Direction of the Course has developed an outreach work in educational fairs or organizing small
presentations in secondary schools, and often invites high school students to visit our facilities. Also
promotes the activities and the Course through the school website, being in implementation a website
devoted to the Course, which will be an ideal place for promotional and dissemination activities in the near
future.

7.3.4. Nível de internacionalização
7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level
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%
Percentagem de alunos estrangeiros matriculados na instituição / Percentage of foreign students

2.7

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility
programs (in)

5.4

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility
programs (out)

1.4

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in)

7.9

Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out)

5.6

8. Análise SWOT do ciclo de estudos
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos
8.1.1. Pontos fortes
Maturidade da ESAP, com um histórico de 33 anos de ensino artístico no centro histórico da cidade do
Porto. A sua localização na zona histórica da cidade do Porto – classificada como Património da
Humanidade – corresponde a uma opção estratégica que tem estimulado uma participação constante no
meio urbano em que se insere.
Relação da ESAP/ CESAP junto da comunidade envolvente e dos seus públicos privilegiados.
Diversidade de cursos oferecidos pela instituição, com diferentes valências e diversidade de formação.
Projetos de formação contínua, atendendo às especificidades dos públicos-alvo (formação acreditada no
recentemente criado Núcleo de Formação Certificada, Cursos livres, Universidade Sénior).
A partilha de instalações e equipamentos (laboratórios maquetagem, de fotografia, de impressão, de
serigrafia, etc.) com as outras áreas de ensino artístico existentes na Escola (Cinema, Fotografia, Artes
Plásticas e Intermédia) permite aos alunos interdisciplinaridade no desenvolvimento de trabalhos com
recurso a uma grande variedade de meios.
Cooperação com o tecido empresarial através dos estágios em ambiente de trabalho profissional.
Habilitação dos estudantes para o exercício da profissão de designer de comunicação com valências na
multimédia, Web design, audiovisual, fotografia, cinema de animação.
Cultura de proximidade entre professor/ aluno e ampla disponibilidade para acompanhamentos dos
projetos.
Multidisciplinaridade do corpo docente e elevado nível de qualificação do mesmo, com muitos docentes a
concluírem os seus Doutoramentos.
Boas práticas relacionais com instituições cooperantes, designadamente, na concretização de parcerias,
de que é exemplo o CAMKA.
Organização da Conferência anual de Design, Plug & Play, permite o contacto dos alunos com o mundo
profissional do Design, a nível nacional e internacional.
Integração dos estudantes no sistema cooperativo da CESAP.
Significativo número de estudantes já integrados no mercado de trabalho apesar da juventude do Curso.
Mobilidade de docentes do Curso através do programa Erasmus.
Os alunos têm acesso a Bolsas de Estudo de Ação Social, processadas através do Gabinete de Bolsas
SAS da ESAP.
8.1.1. Strengths
Maturity of the School, with a history of 33 years of artistic education in the historic center of Porto. Its
location in the old town of Porto - classified as World Heritage - marks a strategic option that has
stimulated a constant participation in the urban environment in which it operates.
Relation of the School and its Cooperative with the surrounding community and its privileged public.
Diversity of courses offered by the institution, with different valencies and diversity of training.
Continuous education projects, meeting the specific needs of target audiences (accredited training in the
newly created Training Center Certified, free courses, Senior University).
The sharing of facilities and equipment (model making laboratories, photography, printing, screen printing,
etc.) with the other areas of artistic education that exist in the School (Cinema, Photography, Fine Arts and
Intermedia) allows students to develop interdisciplinary work using a variety of means.
Cooperation with the business community through internships in professional work environment. Enabling
students to pursue the communication designer profession with valencies in multimedia, web design,
audiovisual, photography, film animation.
Culture of proximity between teacher / student and wide availability for accompaniment of projects.
Multidisciplinary faculty and high level of qualification of the same, with many teachers to complete their
PhDs.
Good relational practices with cooperating institutions, namely, the achievement of partnerships, as
exemplified by the CAMKA.
Organization of the annual Design Conference, Plug & Play, allows contact of students with the
professional world of Design at national and international level.
Integration of students in the cooperative system of the Cooperative.

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=bcfc4e98-f209-d36e-abe6-... 2018-07-11

ACEF/1415/23447 — Guião para a auto-avaliação corrigido

Página 117 de 122

Significant number of students already integrated in the labor market despite the youth of the course.
Mobility Course teachers through the Erasmus program.
Students have access to a Social Scholarship, processed through the Office of Scholarships of the School.
8.1.2. Pontos fracos
1- Necessidade de alargamento de parcerias nacionais e internacionais.
2- A constante evolução da área do Design e Multimédia pode produzir rapidamente desatualização dos
conteúdos e temáticas abordadas.
3- A multiplicidade de áreas e temáticas abordadas torna complexa a articulação e conjugação de todas,
de uma forma coerente e concertada.
4- Dificuldade em manter o número de alunos inscritos estável de ano para ano, e que se deve ao facto da
ESAP ser uma escola particular dependente das propinas, mais elevadas que no ensino público. O grave
problema económico que o país atravessa não é alheio a este facto.
5- Falta de cultura de investigação nas áreas artísticas.
8.1.2. Weaknesses
1- The need for enlargement of national and international partnerships.
2- The constant evolution of the Design and Multimedia areas that can quickly produce the outdating of
content and themes addressed.
3- The number of areas and issues addressed complicates the coordination and conjugation of all, in a
coherent and concerted way.
4- Difficulty in maintaining stable the number of students enrolled from year to year, and that is because
the ESAP is a private school dependent on tuition fees, higher than in public education. The serious
economic problem the country faces is not alien to this.
5- Lack of research culture in artistic fields.
8.1.3. Oportunidades
Preocupação global, que passa por uma política geral de aumento das qualificações e formação da
população portuguesa em geral.
A democratização do ensino superior e o seu alargamento a camadas mais extensas.
Alargamento dos programas de mobilidade europeia e transnacionais para professores e estudantes.
A possibilidade de criação e diversificação de novos Mestrados ou pós-graduações, tendentes a um
cruzamento das diferentes áreas artísticas oferecidas na ESAP.
Incentivar a criação local de programas culturais de desenvolvimento, com a autarquia, juntas de
freguesia, associações recreativas e culturais, bairros, etc.
Motivar a integração dos jovens e adultos numa estrutura de carácter universitário através de programas
júnior e sénior.
Promover programas de investigação na área do Design de comunicação e multimedia.
Potenciar o valor das redes de antigos estudantes.
Consolidar espaços curriculares para o desenvolvimento de competências transversais, incluindo
competências de comunicação interpessoal e intercultural, empreendedorismo, trabalho em equipa e
aprendizagem de línguas.
8.1.3. Opportunities
Global concern, which passes through an increasing general policy of qualifications and training of the
Portuguese population in general.
The democratization of higher education and its enlargement to more extensive layers.
Extension of the European and transnational mobility programs for teachers and students.
The possibility of creation and diversification of new Masters or postgraduate courses, aimed at an
intersection of different artistic fields offered in the ESAP.
Encourage the creation of local cultural development programs, with the municipality, parish councils,
recreational and cultural associations, neighborhoods, etc.
Motivate the integration of young people and adults in a university character structure through junior and
senior programs.
Promote research programs in Communication design and multimedia.
Enhance the value of the alumni networks.
Consolidate curricular spaces for the development of transversal skills, including skills of interpersonal
and intercultural communication, entrepreneurship, teamwork and language learning.
8.1.4. Constrangimentos
A conjuntura nacional economicamente instável que atravessamos e que leva a um condicionamento e
retração do investimento na formação individual.
A drástica diminuição do número de estudantes no ensino superior privado nos últimos anos.
Abandono escolar, ou fuga dos nossos alunos nos cursos já iniciados, para o ensino público, por falta de
recursos e meios económicos.
O momento nacional de estagnação e recessão económica prolongado, e que pode conduzir o país a uma
paralisia total em termos de projetos sociais, educativos e artísticos.
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A insuficiência de financiamentos públicos às instituições privadas na atribuição de mais bolsas de
estudo, ou de investigação.
8.1.4. Threats
The economically unstable national situation we are experiencing and that leads to a conditioning and
retraction of investment in individual training.
The drastic decrease in the number of students in private higher education in recent years.
Educational abandonment, or escape of our students in the courses already started, for public education,
for lack of resources and economic means.
The national stagnation period and prolonged economic downturn, that can lead the country to a total
paralysis in terms of social, educational and artistic projects.
The lack of public funds to private institutions in the allocation of more study scholarships, or research.

9. Proposta de ações de melhoria
9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos
9.1.1. Ação de melhoria
Criar novas parcerias no âmbito do programa Erasmus+ e CAMKA.
9.1.1. Improvement measure
Create new partnerships in the scope of the programs Erasmus+ and CAMKA.
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
Alta, anual e contínua.
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
High, annual and continuous.
9.1.3. Indicadores de implementação
Ação implementada por iniciativa da direção de curso e com o auxílio do Gabinete de Relações Externas e
Internacionais, e que deve ser mais dinamizada.
9.1.3. Implementation indicators
Action implemented by initiative of the Course Director and with the help of the External and International
Relations Office, that should be more streamlined.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos
9.1.1. Ação de melhoria
Fomentar a evolução do corpo docente, recorrendo à organização de ciclos de conferências de carácter
internacional de forma a incitar a partilha aberta de conhecimentos, praticas, experiências e vivências e
incluindo a participação do corpo docente, alunos, ex-alunos.
9.1.1. Improvement measure
Foster the evolution of the teaching staff, resorting to the organization of international conference cycles in
order to encourage open sharing of knowledge, practices, experiences and including the participation of
faculty, students, and alumni.
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
Alta, anual e contínua.
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
High, annual and continuos.
9.1.3. Indicadores de implementação
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A Conferência aberta Plug & Play, ação implementada de forma consecutiva e ininterrupta há 5 anos, por
parte de grupo de docentes, alunos e ex-alunos com o apoio da Direção de curso e Departamento de Artes
Visuais. Os docentes a concluírem os seus doutoramentos poderão desenvolver investigação de elevado
nível na instituição, possivelmente alargando a Conferência Plug & Play de modo a abarcar uma vertente
académica.
9.1.3. Implementation indicators
Open Conference Plug & Play, action implemented consecutively and continuously for 5 years, by group of
faculty, students and alumni with support from the course and direction of the Department of Visual Arts.
Teachers completing their Phd's can develop high-level research in the institution, possibly extending the
Plug & Play Conference to encompass an academic component.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos
9.1.1. Ação de melhoria
Promover mais reuniões de coordenação interdisciplinares e grupos de trabalho específicos de forma a
criar um corpo docente entrosado e coeso.
9.1.1. Improvement measure
Promote more interdisciplinary coordination meetings and specific working groups in order to create a
cohesive and mingled faculty body.
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
Alta, anual e contínua.
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
High, annual and continuos.
9.1.3. Indicadores de implementação
Execução dos projetos finais de curso, envolvendo as áreas do Design, Multimédia e Comunicação.
9.1.3. Implementation indicators
Implementation of the final projects of course, involving the areas of Design, Media & Communication.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos
9.1.1. Ação de melhoria
A situação económica do país tem vindo a influenciar o decréscimo de alunos. Esta é uma situação que
escapa ao nosso controlo.

9.1.1. Improvement measure
The economic situation of the country is influencing the decrease of students. This is a situation that
escapes our control.
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
Alta, a longo prazo.
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
High, long term.
9.1.3. Indicadores de implementação
Fim da crise que o País atualmente atravessa.
9.1.3. Implementation indicators
End of the crisis that the country is currently undergoing.
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9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos
9.1.1. Ação de melhoria
O curso deve contribuir para a cultura de investigação em design no País, o que se consegue incentivando
os docentes a dedicarem mais do seu tempo à investigação.
9.1.1. Improvement measure
The course should contribute to the design research culture in the country, which is achieved by
encouraging teachers to devote more of their time to research.
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
Alta, anual e contínua.
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
High, annual and continuos.
9.1.3. Indicadores de implementação
Fim dos doutoramentos dos docentes, atualmente em formação.
9.1.3. Implementation indicators
Conclusion of teachers PHDs' currently in training.

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
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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 / Duração /
Scientific Area (1) Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Observações /
ECTS
Contact Hours (4)
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:

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=bcfc4e98-f209-d36e-abe6-... 2018-07-11

ACEF/1415/23447 — Guião para a auto-avaliação corrigido

Página 122 de 122

<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>
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