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NCE/18/1800105 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de
estudos

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

Instituto Politécnico De Beja

1.1.a. Outra(s) Instituição(ões) de Ensino Superior (proposta em associação):

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior De Educação De Beja

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):

1.3. Designação do ciclo de estudos:
Audiovisual e Multimédia

1.3. Study programme:
Audiovisual and Multimedia

1.4. Grau:
Licenciado

1.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Audiovisual e Produção dos Media

1.5. Main scientific area of the study programme:
Audiovisual and Media Production

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

213

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

n/a

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

n/a

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

1.8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 63/2016 de 13 de
setembro):

3 anos / 6 semestres

1.8. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 63/2016, of September
13th):

3 years / 6 semesters

1.9. Número máximo de admissões:
30

1.10. Condições específicas de ingresso.
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Condições específicas de ingresso possuir uma das seguintes provas de ingresso:
18 Português
10 Geometria Descritiva
11 História

1.10. Specific entry requirements.
Specific conditions of admission to have one of the following entrance tests:
18 Portuguese
10 Descriptive Geometry
11 History

1.11. Regime de funcionamento.
Diurno

1.11.1. Se outro, especifique:
n/a

1.11.1. If other, specify:
n/a

1.12. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja.

1.12. Premises where the study programme will be lectured:
Higher School of Education of Polytechnic Institute of Beja.

1.13. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
1.13._RegulamentoCreditaçãoFormaçõesAnteriormenteObtidas_IPBeja--compressed.pdf

1.14. Observações:
n/a

1.14. Observations:
n/a

2. Formalização do Pedido
Mapa I - Conselho Técnico-Científico

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Técnico-Científico

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._Extrato da Ata CTC-comp.pdf

 
Mapa I - Conselho Pedagógico

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Pedagógico

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

 
Mapa I - Conselho Coordenador da Actividade Académica

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Coordenador da Actividade Académica

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

 

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bbb4985658c/questionId/ac729d65-e963-187b-0a13-5b89666147df
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bbb4985658c/questionId/ad2647b8-325b-2eea-c9a8-5b8966e16c8c/annexId/ddc8826a-7ed2-9035-df1e-5bbcda067dc7
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bbb4985658c/questionId/ad2647b8-325b-2eea-c9a8-5b8966e16c8c/annexId/311a74be-127a-5fb3-f1ac-5bbcda334267
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bbb4985658c/questionId/ad2647b8-325b-2eea-c9a8-5b8966e16c8c/annexId/ebd5123f-5fff-84f1-1e93-5bbcda5d7d9c
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3. Âmbito e objetivos do ciclo de estudos. Adequação ao projeto educativo,
científico e cultural da instituição
3.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos:

O ciclo de estudos em Audiovisual e Multimédia tem como objetivo formar profissionais com qualificação de nível
superior, no âmbito das tecnologias da comunicação audiovisual e multimédia, com competências para correlacionar
conhecimentos teóricos com aptidões técnicas, criativas e conceptuais. 
É objetivo do ciclo de estudos basear o processo de ensino aprendizagem em metodologias ativas de
desenvolvimento de projetos (Project Based Learning), considerando a região envolvente como um território de
aprendizagem cujas caraterísticas cénicas e contextuais permitem consolidar conhecimentos específicos, com
enfoque na valorização de recursos endógenos e patrimoniais através das tecnologias no domínio do audiovisual e
multimédia.
O ciclo de estudos visa promover nos estudantes uma atitude crítica, eticamente responsável, face ao mercado de
trabalho no setor das indústrias culturais e criativas, valorizando processos de avaliação por portfólio e exibição
pública dos projetos de trabalho.

3.1. The study programme’s generic objectives:
The study cycle in Audiovisual and Multimedia aims to train professionals with a higher education qualification, in the
scope of audiovisual and multimedia communication technologies, with competences to correlate theoretical
knowledge with technical, creative and conceptual skills.
It is the objective of the study cycle to base the teaching-learning process on active methodologies of project
development (Project Based Learning), considering the surrounding region as a learning territory whose scenic and
contextual characteristics allow to consolidate specific knowledge, focusing on the valorization of resources
endogenous and patrimonial resources through technologies in the audiovisual and multimedia fields.
The study cycle aims to promote in students a critical, ethically responsible attitude towards the labor market in the
cultural and creative industries sector, valuing portfolio evaluation processes and public exhibition of work projects.

3.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
O CE permitirá ao estudante:
- Conhecer os fundamentos das tecnologias da comunicação audiovisual e multimédia, contextualizando-as na
história e na contemporaneidade.
- Desenvolver conhecimentos especializados sobre processos de trabalho no domínio das tecnologias da produção,
edição e difusão audiovisual e multimédia.
- Consolidar aptidões para utilizar equipamentos e tecnologias de acordo com aspetos técnicos, criativos e
conceptuais.
- Desenvolver aptidões necessárias à utilização das tecnologias em projetos audiovisuais e multimédia na valorização
do conhecimento, dos recursos endógenos e do património.
- Desenvolver competências de pesquisa, organização e análise de informação necessária à resolução de problemas,
planeamento e organização das diferentes fases do projeto. 
- Desenvolver um perfil de competências, interpessoais e metodológicas, adequadas ao mercado de trabalho,
valorizando a aprendizagem contínua, a adaptação à mudança e o portfólio como instrumentos de trabalho.

3.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
The study cycle will allow the students to:
- Know the fundamentals of audiovisual and multimedia communication technologies, contextualizing them in history
and contemporaneity.
- Develop specialized knowledge of working processes in the field of audiovisual, multimedia and multimedia
production, editing and broadcasting technologies.
- Consolidate skills to use equipment and technologies according to technical, creative and conceptual aspects.
- Develop skills needed to use technologies in audiovisual and multimedia projects in the valuation of knowledge,
endogenous resources and heritage.
- Develop research skills, organization and analysis of information needed to solve problems, planning and
organization of the different phases of the project.
- Develop a profile of competences, interpersonal and methodological, appropriate to the labor market, valuing
continuous learning, adaptation to change and the portfolio as working tools.

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

O ciclo de estudos (CE) em Audiovisual e Multimédia, a sedear na Escola Superior de Educação do Instituto
Politécnico de Beja, insere-se na estratégia de consolidação vertical da fileira formativa na área do Audiovisual e
Produção dos Media (CNAEF 213), tendo em conta o sucesso do funcionamento, nesta unidade orgânica, do curso
técnico superior profissional de Som e Imagem.

É estratégia do Instituto Politécnico de Beja reforçar a aposta no desenvolvimento de um CE em Audiovisual e
Multimédia, pressupondo a otimização dos recursos materiais e humanos, tal como as valências técnicas e científicas
desenvolvidas a partir do funcionamento, desde 2004, de dois cursos nesta área de formação, encerrados em 2016/17
(Artes Plásticas e Multimédia e Educação e Comunicação Multimédia). Uma área que tem se destacado pela
capacidade de internacionalização e relação com a comunidade, através do desenvolvimento de projetos e da
mediatização de conteúdos no domínio do audiovisual e multimédia.

De acordo com a missão institucional do IPBeja, o CE em Audiovisual e Multimédia dará resposta à consolidação de
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uma fileira de formação orientada para o “desenvolvimento da formação técnica avançada”, no domínio do
Audiovisual e Produção dos Media, orientada para o desenvolvimento dos conhecimentos, aptidões e competências
adequadas a um “desempenho profissional” de nível superior no setor das Indústrias Culturais e Criativas. 

Os objetivos do CE correspondem igualmente à missão, ao projeto educativo e científico da instituição no que se
refere “à participação em atividades de ligação à sociedade, designadamente a difusão e transferência de
conhecimentos, assim como valorizar economicamente o conhecimento científico” e a cultura. Através de
metodologias ativas de resolução de problemas e desenvolvimento de projetos (Project Based Learning), pretende-se
que o CE se relacione com o território e com os seus recursos endógenos, na consolidação dos conhecimentos
teórico-práticos através do desenvolvimento de projetos que contribuam para o desenvolvimento regional, no
pressuposto definido em 2014 na “Estratégia de Especialização Inteligente para o Alentejo” (EREI), na qual se destaca
uma aposta no setor das Indústrias Culturais e Criativas, no qual o CE se insere. 

Tendo isto em conta, considera-se que o CE permitirá à instituição desenvolver o seu projeto educativo, cultural e
científico dando simultaneamente resposta às necessidades da região no que se refere à valorização de recursos
endógenos, patrimoniais e culturais através da mediatização de conteúdos no domínio do audiovisual e multimédia,
com uma forte componente de valorização do conhecimento e dos conteúdos a mediatizar, justificando-se o seu
enquadramento na estratégia da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja.

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

The study cycle (SC) in Audiovisual and Multimedia, to be based at the Higher School of Education of the Polytechnic
Institute of Beja, is part of the strategy of vertical consolidation of the training area in the Audiovisual and Media
Production area (CNAEF 213). taking into account the success of the operation, in this organic unit, of the short cycle
professional course of Sound and Image.

It is the strategy of the Polytechnic Institute of Beja to strengthen the commitment to the development of a SC in
Audiovisual and Multimedia, presupposing the optimization of material and human resources, as well as the technical
and scientific values   developed during the operation since 2004 of two BA courses in this area (Arts and Multimedia
and Education and Multimedia Communication). An area that stands out for the capacity of internationalization and
relation with the community, through the development of projects and the mediatization of contents in the field of
audiovisual and multimedia.

According to the institutional mission of IPBeja, the SC in Audiovisual and Multimedia will respond to the
consolidation of a line of training oriented to the "development of advanced technical training", in the field of
Audiovisual and Media Production, oriented to the development of knowledge , skills and competences appropriate to
a higher level of "professional performance" in the Cultural and Creative Industries sector.

The objectives of the SC also correspond to the institution's mission, educational and scientific project regarding
"participation in activities linked to society, namely the dissemination and transfer of knowledge, as well as economic
value of scientific knowledge" and culture. Through active methodologies of problem solving and project development
(Project Based Learning), it is intended that the SC relates to the territory and its endogenous resources, in the
consolidation of theoretical-practical knowledge through the development of projects that contribute for the regional
development, in the assumption defined in 2014 in the "Intelligent Specialization Strategy for Alentejo" (EREI), which
highlights a commitment to the sector of Cultural and Creative Industries, in which the SC is inserted.

With this in mind, it is considered that the SC will allow the institution to develop its educational, cultural and scientific
project while at the same time responding to the needs of the region as regards the exploitation of endogenous,
patrimonial and cultural resources through the mediatization of content in the domain of audiovisual and multimedia,
with a strong scope of valuing the knowledge and the contents to mediate, justifying its framing in the strategy of the
School of Education of the Polytechnic Institute of Beja.

4. Desenvolvimento curricular
4.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se
estrutura (a preencher apenas quando aplicável)

4.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a
preencher apenas quando aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor or other forms of organisation (if
applicable)

Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o
ciclo de estudos se estrutura:

Branches, options, profiles, major/minor or other
forms of organisation:

n/a n/a

4.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)
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Mapa II - n/a

4.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
n/a

4.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
n/a

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

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Minímos optativos* / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Áudio-visuais e Produção
dos Media AVPM (213) 143

Belas-Artes BA (211) 14
Língua e Literatura Materna LLM (223) 9
Sociologia e Outros
Estudos SOE (312) 9

Informática na Ótica do
Utilizador IOU (482) 5

(5 Items)  180 0  

4.3 Plano de estudos

Mapa III - n/a - 1.º ano / 1.º semestre

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 n/a

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
 n/a

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1.º ano / 1.º semestre

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
História e Cultura dos Media 213 (AVPM) S1 100 TP:30 4
Teorias da Comunicação 312 (SOE) S1 100 TP:30 4
Comunicação e Linguagem 223 (LLM) S1 100 TP:30 4
Fundamentos da Comunicação
Visual 211 (BA) S1 100 TP:45 4

Tecnologias da Comunicação
Audiovisual e Multimédia 213 (AVPM) S1 125 TP:15/PL:30 5

Fotografia 213 (AVPM) S1 100 TP:15/PL:30 4
Desenho Taxonómico 211 (BA) S1 125 TP:15/PL:30 5
(7 Items)       

Mapa III - n/a - 1.º ano / 2.º semestre

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 n/a

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
 n/a

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1.º ano / 2.º semestre
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4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Cultura Visual 211 (BA) S2 125 TP:45 5
Comunicação Vídeo 213 (AVPM) S2 125 TP: 15 / PL: 30 5
Comunicação Áudio 213 (AVPM) S2 125 TP: 15 / PL: 30 5
Guionismo e Narrativas
Digitais 213 (AVPM) S2 125 TP: 45 5

Design de Informação 213 (AVPM) S2 125 TP: 45 5
Fotografia Aplicada 213 (AVPM) S2 125 TP: 15 / PL: 30 5
(6 Items)       

Mapa III - n/a - 2.º ano / 1.º semestre

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 n/a

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
 n/a

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 2.º ano / 1.º semestre

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Design Multimédia 213 (AVPM) S3 125 TP: 45 5
Laboratório 3D 213 (AVPM) S3 125 TP: 15 / PL: 30 5
Interação em Tempo Real 213 (AVPM) S3 125 TP: 45 5
Museografia 213 (AVPM) S3 125 TP: 45 5
Projeto e Portfólio 213 (AVPM) S3 125 TP: 45 5
Produção Audiovisual e
Multimédia - Projeto I 213 (AVPM) S3 125 TP: 15 / PL: 30 5

(6 Items)       

Mapa III - n/a - 2.º ano / 2.º semestre

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 n/a

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
 n/a

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 2.º ano / 2.º semestre

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Animação e Grafismo Digital 213 (AVPM) S4 125 TP: 15 / PL: 30 5
Design do Som 213 (AVPM) S4 125 TP: 15 / PL: 30 5
Computação para a Prática
Criativa 482 (IOU) S4 125 TP: 45 5

Escrita Criativa 223 (LLM) S4 125 TP: 45 5
Laboratório de Perfomance
Audiovisual e Multimédia 213 (AVPM) S4 125 TP: 15 / PL: 30 5
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Produção Audiovisual e
Multimédia - Projeto II

213 (AVPM) S4 125 TP: 15 / PL: 30 5

(6 Items)       

Mapa III - n/a - 3.º ano / 1.º semestre

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 n/a

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
 n/a

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 3.º ano / 1.º semestre

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular
Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Transmedia Storytelling 213 (AVPM) S5 125 TP: 45 5
Documentarismo 213 (AVPM) S5 125 TP: 15 / PL: 30 5
Métodos de Pesquisa Aplicada ao
Audiovisual e Multimédia 312 (SOE) S5 125 TP: 45 5

Locução e Sonoplastia 213 (AVPM) S5 125 TP: 45 5
Comunicação e Identidade Visual 213 (AVPM) S5 125 TP: 15 / PL: 30 5
Produção Audiovisual e
Multimédia - Projeto III 213 (AVPM) S5 125 TP: 15 / PL:30 5

(6 Items)       

Mapa III - n/a - 3.º ano / 2.º semestre

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 n/a

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
 n/a

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 3.º ano / 2.º semestre

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Projeto de Inovação e
Criatividade 213 (AVPM) S6 175 TP: 15 / PL: 30 7

Estágio 213 (AVPM) S6 575 E: 225 23
(2 Items)       

4.4. Unidades Curriculares

Mapa IV - História e Cultura dos Media

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 História e Cultura dos Media

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Culture and Media History
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4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 AVPM

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 100h

4.4.1.5. Horas de contacto:
 30h

4.4.1.6. ECTS:
 4

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Maria Teresa Saruga Barradas Casteleiro Penacho - Doutora (30h)

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

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 1. Adquirir conhecimentos sobre a produção histórica, de construção social e mediática com abordagem à teoria da

história e cultura dos média.
 2. Compreender a genealogia do campo dos media e da comunicação, das suas estruturas tecnológicas, económicas e

simbólicas, considerando os diferentes campos - as sociedades de cultural oral, a emergência da escrita e o universo
tipográfico; o aparecimento do livro e a imprensa; a sociedade pós-industrial e os media de massa; a emergência da
Internet e a era digital.

 3. Analisar o impacto e o papel da informação, da comunicação e dos media nas sociedades mediatizadas
contemporâneas.

 4. Problematizar os impactos sociais, económicos e políticos desses diferentes universos comunicacionais e
respetivos campos mediáticos e pós-mediáticos.

 5. Revelar capacidade estratégica de construção, de aprofundamento e de exposição das aprendizagens em contexto
de trabalho interdisciplinar autónomo e de grupo.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 1. To acquire knowledge about historical production, of social and media construction with an approach to the theory

of culture and media history.
 2. Understand the genealogy of the field of media and communication, its technological, economic and symbolic

structures, considering the different fields - oral cultural societies, the emergence of writing and the typographic
universe; the appearance of the book and the press; post-industrial society and mass media; the emergence of the
Internet and the digital age.

 3. Analyze the impact and role of information, communication and media in contemporary mediated societies.
 4. To problematize the social, economic and political impacts of these different communicational universes and their

respective media and post-media fields.
 5. Reveal strategic capacity for building, deepening and exposing learning in the context of autonomous and group

interdisciplinary work.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. INTRODUÇÃO

 a. Da História aos Media: Contextos e Dispositivos. Questões sobre os Media, a História e a sociedade portuguesa
contemporânea 

 b. Introdução à Teoria da História: da História à crítica da comunicação
 c. História, tempo e media

 d. Para uma sociologia histórica das práticas culturais
 

2. GENEALOGIA DA ESCRITA E DO LIVRO
 a. O dispositivo histórico-cultural pós-alfabético
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3. EMERGÊNCIA DA TIPOGRAFIA E DA IMPRENSA
a. O novo espaço público e a ordem disciplinar do olhar
4. A IMPRENSA E A ERA INDUSTRIAL
a. A emergência da imprensa moderna

5. A IMPRENSA EM PORTUGAL
a. Dos primórdios à imprensa-empresa
b. A censura à Imprensa

6. OS MASS MEDIA
a. Genealogia da sociedade de consumo e emergência da publicidade
b. A emergência da Rádio
c. A Rádio em Portugal
d. A emergência da Televisão e o caso português
e. Media e democracia em Portugal

7. A EMERGÊNCIA DO DIGITAL
a. A Era digital
b. Multimédia e Hipermédia
c. O Projeto e a produção de media digital.

4.4.5. Syllabus:
1. INTRODUCTION
a) From History to Media: Contexts and Devices. Questions about Media, History and contemporary Portuguese
society
b) Introduction to Theory of History: From History to Critique of Communication
c) History, time and media
d) For a historical sociology of cultural practices

2. GENEALOGY OF WRITING AND THE BOOK
a) The post-alphabetical historical-cultural device

3. EMERGENCY OF TYPOGRAPHY AND THE PRESS
a). The new public space and the disciplinary order of the gaze

4. THE PRESS AND THE INDUSTRIAL AGE
The. The emergence of the modern press

5. THE PRESS IN PORTUGAL
a) From the beginnings to the press-company
b) The censorship to the Press

6. THE MASS MEDIA
a) Genealogy of consumer society and advertising emergency
b) The Emergence of Radio
c) The Radio in Portugal
d) The Emergence of Television and the Portuguese Case
e) Media and democracy in Portugal

7. THE EMERGENCY OF DIGITAL
a) The digital age
b) Privacy Policy
c) The Project and the production of digital media.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Ao objetivo 1, corresponde o conteúdo 1; 
ao objetivo 2, correspondem os conteúdos 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 
ao objetivo 3, corresponde o conteúdo 7; 
ao objetivo 4, corresponde o conteúdo 7; 
ao objetivo 5, corresponde o conteúdo 7, alínea c.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Objective 1 corresponds to content 1; 
Objective 2, corresponds to contents 2, 3, 4, 5, 6 and 7; 
Objective 3 corresponds content 7;
Objective 4 corresponds to content 7;
Objective 5 corresponds to content 7, letter c.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Sessões de visionamento de filmografia, leitura e discussão dos textos recomendados com produção de recensões
críticas. 
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- O resultado da participação nas discussões e recensões representam 40% da avaliação final
2. Produção de trabalhos escritos e cartografias visuais como metodologia ativa de organização sistemática do
conhecimento e a sua relação com o processo criativo.
- O resultado dos trabalhos escritos representam 60% da avaliação final

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
1. Sessions of filmography viewing, reading and discussion of the recommended texts with production of critical
reviews.
- The result of participation in the discussions and reviews represent 40% of the final evaluation
2. Production of written works and visual cartographies as an active methodology for systematic organization of
knowledge and its relation to the creative process.
- The result of the written work represents 60% of the final evaluation

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que as metodologias de ensino contribuam para a consecução dos objetivos, e respetivo
desenvolvimento de conhecimentos, aptidões e competências através de metodologias ativas, que fomentem a
participação dos alunos no processo de ensino aprendizagem. 
A opção pelas metodologias ativas, visa reforçar as aprendizagens dos conhecimentos fundamentais como forma de
atingir os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e a forma como esta contribui para a consecução dos
objetivos de aprendizagem do próprio ciclo de estudos.

Para isso, e de acordo com as metodologias adotadas, justifica-se a seguinte correlação:

Metodologia de ensino "1" correlaciona-se com os objetivos "1", "2", e "3".
Metodologia de ensino "2" correlaciona-se com os objetivos "1", "2", "3", "4" e "5".

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
It is intended that the teaching methodologies contribute to the achievement of the objectives, and their respective
development of knowledge, skills and competences through active methodologies, that foster the participation of
students in the process of teaching learning.
The option of active methodologies aims to reinforce the learning of fundamental knowledge as a way to achieve the
learning objectives of the curricular unit and how it contributes to the achievement of the learning objectives of the
course of study itself.

For this, and according to the methodologies adopted, the following correlation is justified:

Teaching methodology "1" correlates with objectives "1", "2", and "3".
Teaching methodology "2" correlates with objectives "1", "2", "3", "4" and "5".

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Astells, M. (2004). A galáxia internet. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
Briggs, A. & Burke, P. (2005). A social history of the media: From Gutenberg to the internet. Cambridge: Polity Press.
Cardoso G., Espanha, R. & Araújo, V. (2009). Da comunicação de massa à comunicação em rede. Porto: Porto Editora.
Jeanneney, J. (1996). Uma história da comunicação social. Lisboa: Terramar.
Jenkins, H. (2008). Cultura da convergência. S. Paulo: Aleph.
Levinson, P. (1998). A arma suave: história natural e futuro da revolução da informação. Lisboa: Bizâncio.
Manovich, L. (2001). The language of new media. Cambridge: MIT Press.
McLuhan, M. (1977). A galáxia de Gutenberg: a formação do homem tipográfico. São Paulo: Companhia Nacional
Editora.
McLuhan, M. (1988). Os meios de comunicação como extensões do homem. Cultrix: São Paulo.
Martino, L. (2014). Teoria das mídias digitais: linguagens, ambientes, redes. Petrópolis: Ed. Vozes. 
Textos e filomografia específica. 

Mapa IV - Teorias da Comunicação

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Teorias da Comunicação

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Communication Theories

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

4.4.1.3. Duração:
 Semestral



25/05/2022 23:03 NCE/18/1800105 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c172d303-9458-1554-87fb-5ba908ca2c59&formId=5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bb… 11/112

4.4.1.4. Horas de trabalho:
100h

4.4.1.5. Horas de contacto:
30h (T)

4.4.1.6. ECTS:
4

4.4.1.7. Observações:
De acordo com a estrutura curricular do curso, esta unidade curricular tem como principal objectivo contribuir para a
aquisição dos conhecimentos fundamentais no domínio das teorias da comunicação.

4.4.1.7. Observations:
According to the curricular structure of the course, this curricular unit aims to contribute to the acquisition of
fundamental knowledge in the field of communication theories.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Vito José de Jesus Carioca - Doutor (T: 30h)

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

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Adquirir instrumentos conceptuais sobre as múltiplas abordagens ao estudo da comunicação. 
2. Compreender a componente relacional das teorias da comunicação com enfoque nas implicações das
transformações tecnológicas nos modelos de comunicação contemporâneos.
3. Identificar a complexidade do objeto "comunicação" e a natureza transdisciplinar das teorias da comunicação. 
4. Diferenciar as dimensões da comunicação interpessoal e dos media, articulando os diferentes aspetos técnicos e
interacionais.
5. Desconstruir o fenómeno da comunicação na experiência quotidiana contemporânea.
6. Articular diferentes paradigmas comunicacionais, modelos teóricos e metodologias de análise: as perspetivas
behaviorista e sistémica.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. Acquire conceptual tools on the multiple approaches to the study of communication.
2. Understand the relational component of communication theories focusing on the implications of technological
transformations in contemporary communication models.
3. Identify the complexity of the object "communication" and the transdisciplinary nature of communication theories.
4. Differentiate the dimensions of interpersonal communication and media, articulating the different technical and
interactional aspects.
5. To deconstruct the phenomenon of communication in contemporary everyday experience.
6. Articulate different communication paradigms, theoretical models and methodologies of analysis: the behaviorist
and systemic perspectives.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. INTRODUÇÃO
a. Teorias e modelos da comunicação humana
2. COMUNICAÇÃO COMO TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO
a. A teoria matemática da comunicação: o modelo de Shannon e Weaver
b. A cibernética: a proposta de Norbert Wiener
3. COMUNICAÇÃO COMO INTERAÇÃO SOCIAL
a. Interacionismo simbólico
b. Pragmática da Escola de Palo Alto
c. Comunicação e vida quotidiana
4. COMUNICAÇÃO COMO MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA
a. A “quase-interação” mediada de Thompson
b. A comunicação como meio em Innis e McLuhan
5. COMUNICAÇÃO NAS CIBERCULTURAS
a. Teorias da cibersociedade

4.4.5. Syllabus:
1. INTRODUCTION
a) Theories and models of human communication
2. COMMUNICATION AS A TRANSMISSION OF INFORMATION
a) The mathematical theory of communication: the model of Shannon and Weaver
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b) Cybernetics: the proposal of Norbert Wiener
3. COMMUNICATION AS A SOCIAL INTERACTION
a) Symbolic interactionism
b) Pragmatics of the Palo Alto School
c) Communication and everyday life
4. COMMUNICATION AS TECHNOLOGICAL MEDIATION
a) Thompson's mediated "quasi-interaction"
b) Communication as a medium in Innis and McLuhan
5. COMMUNICATION IN CYBERCULTURES
a) Theories of cybersociety

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Ao objetivo 1, correspondem os conteúdos 1, 2, 3, 4 e 5.; 
ao objetivo 2, correspondem os conteúdos 2, 3, 4 e 5; 
ao objetivo 3, correspondem os conteúdos 2 e 3; 
ao objetivo 4, correspondem os conteúdos 2, 3 e 4; 
ao objetivo 5, correspondem os conteúdos 4 e 5; 
ao objetivo 6, correspondem os conteúdos 2, 3, 4 e 5.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Objective 1, correspond contents 1, 2, 3, 4 and 5;
Objective 2, correspond contents 2, 3, 4 and 5;
Objective 3, correspond contents 2 and 3;
Objective 4, correspond contents 2, 3 and 4;
Objective 5, correspond contents 4 and 5;
Objective 6, correspond contents 2, 3, 4 and 5.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC de Teorias da Comunicação compreende: 
1. Aulas teóricas e teórico-práticas; 
2. Acompanhamento de eventos académicos e culturais e visionamentos específicos; 
3. Realização de exercícios teórico-práticos de pesquisa, reflexão crítica e exposição teórica, oral e escrita; 
Momentos de avaliação a realizar ao longo do semestre: 
Trabalho de síntese: 20.0% 
Trabalho de investigação: 40.0% 
Frequência: 40.0%

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The CU of Communication Theories comprises:
1. Theoretical and theoretical-practical classes;
2. Follow-up of academic and cultural events and specific visualizations;
3. Realization of theoretical-practical exercises of research, critical reflection and theoretical, oral and written
exposition;
Evaluation moments to be carried out during the semester:
Synthesis work: 20.0%
Research work: 40.0%
Written Test: 40.0%

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Numa fase inicial, a metodologia da Unidade Curricular (UC) procura introduzir conhecimentos fundamentais à
compreensão das Teorias da Comunicação com abordagem à teoria e aos modelos da comunicação humana.
Posteriormente serão introduzidos conhecimentos específicos sobre o processo de comunicação como meio de
transmissão da informação, interação social e mediação tecnológica.
No final do semestre, a UC aborda a temática emergente da comunicação nas ciberculturas.
Os conhecimentos adquiridos serão consolidados através da visualização de filmes, leitura interpretativa, diálogo
argumentativo de textos e elaboração de trabalhos de síntese, de investigação e uma frequência.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
In an initial phase, the methodology of the Curricular Unit (CU) seeks to introduce fundamental knowledge to the
understanding of Communication Theories with an approach to the theory and models of human communication.
Subsequently, specific knowledge about the communication process will be introduced as a means of information
transmission, social interaction and technological mediation.
At the end of the semester, CU addresses the emerging issue of communication in cybercultures.
The acquired knowledge will be consolidated through the visualization of films, interpretative reading, argumentative
dialogue of texts and elaboration of works of synthesis, investigation and a written test.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Esteves, J. P. (2002) [org.]. Comunicação e Sociedade. Lisboa: Livros Horizonte.
Goffman, E. (1993). Apresentação do eu na vida de todos os dias. Lisboa: Relógio de Água.
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Holmes, D. (2005). Communication Theory. London: Sage.
Littlejohn, S. (1982). Fundamentos Teóricos da Comunicação Humana. Rio de Janeiro: Zahar Editores.
Marshall, M. (2008). Compreender os Meios de Comunicação. Lisboa: Relógio d' Água.
Mattelard, A e Mattelard, M. (2002). História das Teorias da Comunicação. Porto: Campo das Letras.
Rodrigues, A. (2012). Teorias da Comunicação. Lisboa: Fund. Gulbenkian.
Rodrigues, A. D. (1993). Comunicação e Cultura. Lisboa: Editorial Presença
Subtil, F. (2006). Compreender os Media. As Extensões de Marshall McLuhan. Coimbra: MinervaCoimbra.
Watzlawick et al. (1972). Pragmática da comunicação humana. São Paulo: Cultrix McLuhan.
Winkin, Y. ( 1996) [org.]. La nueva comunicación. Madrid: Kairós.
Wolf, M. (1987). Teorias da Comunicação. Lisboa: Editorial Presença. 

Mapa IV - Comunicação e Linguagem

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Comunicação e Linguagem

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Communication and Language

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

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 100h

4.4.1.5. Horas de contacto:
 30h (TP)

4.4.1.6. ECTS:
 4

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Sandra Isabel das Candeias Guerreiro Dias - Doutora (15h)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Maria do Sameiro Pedro Masseno - Mestre (15h)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 1. Refletir sobre os processos envolvidos na comunicação e interação verbal; 

 2. Desenvolver a competência comunicativa oral / escrita nos aspetos gramaticais, pragmáticos, discursivo-textuais,
sociolinguísticos e metalinguísticos, com aprofundamento do respetivo desempenho; 

 3. Exercitar as capacidades de interpretação e/ou produção de um corpus diversificado de textos;

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 1. Reflect on the processes involved in communication and verbal interaction;

 2. To develop oral / written communicative competence in grammatical, pragmatic, discursive-textual, sociolinguistic
and metalinguistic aspects, with a deepening of their performance;

 3. To exercise the capacities of interpretation and / or production of a diversified corpus of texts;

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Aspetos introdutórios ao estudo da linguagem verbal: conhecimento e uso da língua; usos primário e secundário;

universais linguísticos; gramática descritiva (sintaxe, semântica e morfologia); 
2. Pragmática: uso da língua em contexto situacional, princípios que guiam o uso da língua; falantes e suas
competências;

 



25/05/2022 23:03 NCE/18/1800105 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c172d303-9458-1554-87fb-5ba908ca2c59&formId=5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bb… 14/112

3. Contextos de escrita: processo de escrita (planificação, textualização e revisão); coerência e coesão textuais;
tipologia diversificada de textos.

4.4.5. Syllabus:
1. Introductory aspects to the study of verbal language: knowledge and use of the language; primary and secondary
uses; linguistic universals; descriptive grammar (syntax, semantics and morphology);
2. Pragmatics: use of language in situational context, principles that guide the use of language; speakers and their
skills;
3. Writing contexts: writing process (planning, textualization and revision); coherence and cohesion; diversified
typology of texts.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Objetivo 1 - conteúdo 1.
Objetivo 2 - conteúdos 2 e 3.
Objetivo 3 - conteúdos 2 e 3.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Objective 1 - content 1.
Objective 2 - contents 2 and 3.
Objective 3 - contents 2 and 3.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Realização sistemática de tarefas de natureza prática ;
2. Meta-reflexão sobre questões de natureza linguística suscitadas pelas tarefas de natureza prática;
3. Exploração de bibliografia para aprofundamento da meta-reflexão;

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
1. Systematic performance of tasks of a practical nature;
2. Meta-reflection on questions of a linguistic nature elicited by practical tasks;
3. Exploration of bibliography to deepen the meta-reflection;

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Metodologia 1 - objetivos 2 e 3;
Metodologia 2 - objetivo 1;
Metodologia 3 - objetivos 1 e 3;

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Methodology 1 - objectives 2 and 3;
Methodology 2 - objective 1;
Methodology 3 - objectives 1 and 3;

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Fromkin, V., & Rodman, R (1993). Introdução À Linguagem (Trad.). Coimbra: Livraria Almedina.
Faria, I.H., Et Al. (Org.) (1996). Introdução à Linguística Geral e Portuguesa. Lisboa: Caminho.
Lima, J.P. (2006). O Essencial Sobre Língua Portuguesa: Pragmática Linguística. Lisboa: Caminho.
Mateus, M.H.M., E Villalva, A. (2006). O Essencial Sobre Linguística. Lisboa: Caminho. 
Rei, J. E. (2000). Curso de Redação: O Texto. Porto: Porto Ed.
Rodrigues, A. D. (2011). O Paradigma Comunicacional: História e Teorias. Lisboa: Fcg.
Ballenato P., G. (2014). Comunicação Eficaz. Lisboa: Escolar Editora.
Tavares, S. D. (2016). Falar Bem, Escrever Melhor. Lisboa: Esfera dos Livros.

Mapa IV - Fundamentos da Comunicação Visual

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Fundamentos da Comunicação Visual

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Fundamentals of Visual Communication

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

4.4.1.3. Duração:
 Semestral
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4.4.1.4. Horas de trabalho:
100h

4.4.1.5. Horas de contacto:
45h (TP)

4.4.1.6. ECTS:
4

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Leonardo Augusto Verde Reis Charréu - Doutor (30h)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Maria Teresa Saruga Barradas Casteleiro Penacho - Doutora (15h)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Adquirir conhecimentos introdutórios ao processo de comunicação visual com foco na fisicalidade da imagem, na
visão e no processo de comunicação.
2. Adquirir conhecimentos especializados sobre o processo de Comunicação Visual com abordagem à gramática da
imagem, leitura da imagem e sociedade da imagem.
3. Compreender os elementos estruturantes da linguagem visual: linguagem visual, composição visual, técnicas
visuais e input visual.
4. Compreender os princípios basilares da semiótica.
5. Compreender o output imagético ao nível do consumo da imagem na contemporaneidade.
6. Analisar a aplicabilidade das aprendizagens em mensagens visuais com características diferenciadas; estudo de
casos no âmbito do audiovisual e da multimédia.
7. Sistematizar a aprendizagem na experiência visual projetada na mensagem audiovisual e multimédia, em contexto
de trabalho interdisciplinar autónomo e de grupo.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. Acquire introductory knowledge to the process of visual communication focusing on the physicality of the image,
the vision and the communication process.
2. Acquire specialized knowledge about the Visual Communication process with an approach to image grammar, image
reading and image society.
3. Understand the structuring elements of visual language: visual language, visual composition, visual techniques and
visual input.
4. Understand the basic principles of semiotics.
5. Understand the imagery output at the level of contemporary image consumption.
6. Analyze the applicability of learning in visual messages with differentiated characteristics; case studies in the field
of audiovisual and multimedia.
7. To systematize learning in the visual experience projected in the audiovisual and multimedia message, in the context
of autonomous and group interdisciplinary work.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
INTRODUÇÃO
1. Imagem, visão e comunicação.

GRAMÁTICA DA IMAGEM
2. Linguagem da imagem:
a. Ponto, linha, plano;
b. Letra, texto, plano textual;
c. Textura ótica e concreta;
d. Contraste e interação da cor;
e. Dimensão/escala, hierarquia visual.
3. Elementos compositivos:
a. Equilíbrio estático e dinâmico;
b. Similaridade e contraste;
c. Peso visual;
d. Ritmo e dinamismo;
e. Desconstrução; 
f. Movimento, tempo; 
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g. Perceção e Teoria da Gestalt.

LEITURA DA IMAGEM
4. Semiologia/semiótica:
a. Categorias dos signos;
b. Sintagma e paradigma; 
c. Metáfora e metonímia; 
d. Denotação e conotação;
e. Semiótica aplicada. 
5. Input visual:
a. Mensagem visual;
b. Técnicas visuais de comunicação; 
c. Estilos visuais;
d. Modos de análise;
e. A imagem no tempo.

SOCIEDADE DA IMAGEM 
6. Output imagético na contemporaneidade:
a. Tecnologias visuais, reprodução e cópia;
b. Consumo, receção e audiência; 
c. Visão institucional da imagem;
d. Aplicabilidade da mensagem Audiovisuais e Multimédia.

4.4.5. Syllabus:
INTRODUCTION
1. Image, vision and communication.

GRAMMAR OF THE IMAGE
2. Image language:
a) Point, line, plane;
b) Letter, text, textual plane;
c) Optical and concrete texture;
d) Contrast and color interaction;
e) Dimension / scale, visual hierarchy.
3. Compositional elements:
a) Static and dynamic equilibrium;
b) Similarity and contrast;
c) Visual weight;
d) Rhythm and dynamism;
e) Deconstruction;
f) Movement, time;
g) Perception and Gestalt Theory.

IMAGE READING
4. Semiology / semiotics:
a) Sign categories;
b) Syntagma and paradigm;
c) Metaphor and metonymy;
d) Denotation and connotation;
e) Applied semiotics.
5. Visual input:
a) Visual message;
b) Visual communication techniques;
c) Visual Styles;
d) Modes of analysis;
e) The image in time.

IMAGE SOCIETY
6. Imaging output in contemporaneity:
a) Visual technologies, reproduction and copying;
b) Consumption, reception and audience;
c) Institutional vision of the image;
d) Applicability of the message Audiovisuals and Multimedia.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Ao objetivo 1, corresponde o conteúdo 1; 
ao objetivo 2, correspondem os conteúdos 2, 3, 4, 5 e 6; 
ao objetivo 3, correspondem os conteúdos 2, 3 e 5; 
ao objetivo 4, corresponde o conteúdo 4; 
ao objetivo 5, corresponde o conteúdo 6; 
ao objetivo 6, correspondem os conteúdos 2, 3, 4, 5 e 6; 
ao objetivo 7, correspondem os conteúdos 2, 3, 4, 5 e 6.
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4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Objective 1, corresponds to content 1;
Objective 2, corresponds to contents 2, 3, 4, 5 and 6;
Objective 3, corresponds to contents 2, 3 and 5;
Objective 4, corresponds to content 4;
Objective 5, corresponds to contents 6;
Objective 6, corresponds to contents 2, 3, 4, 5 and 6;
Objective 7, corresponds to contents 2, 3, 4, 5 and 6.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Sessões de visionamento de filmografia, leitura e discussão dos textos recomendados com produção de recensões
críticas. 
- O resultado da participação nas discussões e recensões representam 40% da avaliação final
2. Produção de trabalhos escritos e cartografias visuais como metodologia ativa de organização sistemática do
conhecimento e a sua relação com o processo criativo.
- O resultado dos trabalhos escritos representam 60% da avaliação final

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
1. Sessions of viewing of filmography, reading and discussion of the recommended texts with production of critical
reviews.
- The result of participation in the discussions and reviews represent 40% of the final evaluation
2. Production of written works and visual cartographies as an active methodology for systematic organization of
knowledge and its relation to the creative process.
- The result of the written work represents 60% of the final evaluation

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que as metodologias de ensino contribuam para a consecução dos objetivos, e respetivo
desenvolvimento de conhecimentos, aptidões e competências através de metodologias ativas, que fomentem a
participação dos alunos no processo de ensino aprendizagem. 
A opção pelas metodologias ativas, visa reforçar as aprendizagens dos conhecimentos fundamentais como forma de
atingir os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e a forma como esta contribui para a consecução dos
objetivos de aprendizagem do próprio ciclo de estudos.

Para isso, e de acordo com as metodologias adotadas, justifica-se a seguinte correlação:

Metodologia de ensino "1" correlaciona-se com os objetivos "1", "2", "3", "4" e "5".
Metodologia de ensino "2" correlaciona-se com os objetivos "4", "5", "6", e "7".

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
It is intended that the teaching methodologies contribute to the achievement of the objectives, and their respective
development of knowledge, skills and competences through active methodologies, that foster the participation of
students in the process of teaching learning.
The option of active methodologies aims to reinforce the learning of fundamental knowledge as a way to achieve the
learning objectives of the curricular unit and how it contributes to the achievement of the learning objectives of the
course of study itself.

For this, and according to the methodologies adopted, the following correlation is justified:

Teaching methodology "1" correlates with objectives "1", "2", "3", "4" and "5".
Teaching methodology "2" correlates with objectives "4", "5", "6", and "7".

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Aumont, J. (1990). A imagem. Lisboa: Ed. Texto & Grafia.
Barthes, R. (1989). Elementos de semiologia. Lisboa: Ed. 70.
Donis, A. (1974). A primer of visual literacy. Massachusetts: The MIT Press.
Eco, U. (1975). La estrutura ausente. Barcelona: Lúmen. 
Fiske, J. (1995). Introdução ao estudo da comunicação. Porto: Asa. 
Foucault, M. (1988). As palavras e as coisas. Lisboa: Ed. 70.
Giddens, A. (1990). Identidade pessoal e pós-modernidade. Lisboa: Celta.
Hall, S. (2004). Identidade cultural na pós-modernidade. Rio Janeiro: DP&A. 
Hall, S. (1997). Representation: cultural representations and signifying practices. London: Sage.
Jenks, C. (1995). Visual culture. London: Routledge.
Joly, M. (1994). Introdução à análise da imagem. Lisboa: Edições 70.
Joly, M. (2000). A Imagem e os signos. Lisboa: Edições 70.
Mirzoeff, N. (1999). An introduction to visual culture. London: Routledge.
Zeland, P. & Fisher, M. P. (2011). The art of seeing (8ª ed.). London: Pearson.

Mapa IV - Tecnologias da Comunicação Audiovisual e Multimédia
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4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Tecnologias da Comunicação Audiovisual e Multimédia

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Audiovisual and Multimedia Communication Technologies

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
125h

4.4.1.5. Horas de contacto:
15h (TP) e 30h (PL)

4.4.1.6. ECTS:
5

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Tiago José Caldas Nunes - Especialista (TP: 15h e PL: 15h)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
João Carlos da Fonseca Cabral - Especialista (PL: 15h)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Conhecer os princípios básicos das tecnologias da comunicação audiovisual e multimédia;
2. Compreender técnicas, procedimentos e fluxos de trabalho da comunicação audiovisual e multimédia;
3. Desenvolver a aptidão de utilização de dispositivos e ferramentas de captura e edição audiovisual e multimédia;
4. Adquirir a capacidade conceptual e prática de expressão através dos meios audiovisuais e multimédia;
5. Valorizar a necessidade de trabalhar em grupo e a capacidade de diálogo e compreensão de diferentes pontos de
vista.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. To know the basic principles of audiovisual and multimedia communication technologies;
2. Understand techniques, procedures and workflows of audiovisual and multimedia communication;
3. Develop the ability to use audiovisual and multimedia capture and editing devices and tools;
4. Acquire conceptual and practical capacity for expression through audiovisual and multimedia;
5. To value the need to work in groups and the capacity for dialogue and understanding from different points of view.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1) Tecnologias de Captura de Imagem
1.1) Unidade Óptica
1.2) Unidade Eletrónica
1.3) Formatos e compressões do vídeo digital
1.4) Exploração de imagem Interlaçada e progressiva
1.5) Parâmetros básicos de iluminação
2) Tecnologias de Captura de Som
2.2) Sistemas Eletroacústicos
2.3) Configurações básicas de áudio digital 
3) Tecnologias de Edição de Imagem e Som
3.1) Ferramentas de edição não-linear
3.2) Ferramentas de edição em tempo real (direto) 
4) Tecnologias Multimédia 
4.1) Informação digital e interatividade
4.2) Aplicações Multimédia Interativas
4.3) Media Estáticos e Dinâmicos
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4.4) Sistemas Multimédia
5) Fluxos de trabalho no âmbito das tecnologias da comunicação audiovisual e multimédia
5.1) Integração de ferramentas digitais de produção e edição audiovisual e multimédia

4.4.5. Syllabus:
1) Image Capture Technologies
1.1) Optical Drive
1.2) Electronic Unit
1.3) Formats and compressions of digital video
1.4) Interlaced and progressive image exploration
1.5) Basic lighting parameters
2) Sound Capture Technologies
2.2) Electroacoustic Systems
2.3) Basic Digital Audio Settings
3) Image and Sound Editing Technologies
3.1) Nonlinear editing tools
3.2) Real-time editing tools (direct)
4) Multimedia Technologies
4.1) Digital information and interactivity
4.2) Interactive Multimedia Applications
4.3) Static and Dynamic Media
4.4) Multimedia Systems
5) Workflows in the field of audiovisual and multimedia communication technologies
5.1) Integration of digital tools for audiovisual and multimedia production and editing

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Para o objetivo "1", de conhecer os princípios básicos das tecnologias da comunicação audiovisual e multimédia,
abordam-se os conteúdos 1, 2 e 4 - Tecnologias de Captura de Imagem e Som e Tecnologias Multimédia. 
Para o objetivo "2", de compreender técnicas, procedimentos e fluxos de trabalho da comunicação audiovisual e
multimédia, abordam-se os conteúdos 1 a 5 - Tecnologias de Captura de Imagem e Som, Tecnologias Multimédia e
Fluxos de trabalho. 
Para o objetivo "3", de desenvolver a aptidão de utilização de dispositivos e ferramentas de captura e edição
audiovisual e multimédia, abordam-se os conteúdos 1, 2 e 3 - Tecnologias de Captura e Edição de Imagem e Som. 
Para o objetivo "4", de adquirir a capacidade conceptual e prática de expressão através dos meios audiovisuais e
multimédia, aborda-se o conteúdo 5 - Fluxos de trabalho. 
Para o objetivo "5", de valorizar a necessidade de trabalhar em grupo, aborda-se o conteúdo 5 - Fluxos de trabalho.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
For objective "1", to know the basic principles of the technologies of the audiovisual and multimedia communication,
the contents 1, 2 and 4 - Technologies of Capture of Image and Sound and Multimedia Technologies are approached.
For the objective "2", to understand techniques, procedures and workflows of audiovisual and multimedia
communication, the contents 1 to 5 - Technologies of Capture of Image and Sound, Multimedia Technologies and
Workflows are addressed.
For objective "3", to develop the ability of using devices and tools to capture and edition for audiovisual and
multimedia, the contents 1, 2 and 3 - Technologies of Capture and Edition of Image and Sound are approached.
For objective "4", to acquire conceptual and practical capacity for expression through audiovisual and multimedia
media, the content 5 - Workflows is addressed.
For objective "5", to value the need to work in a group, the content 5 - Workflows is addressed.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Visionamento de filmografia, leitura e discussão de textos recomendados com produção de recensões escritas de
sistematização dos conhecimentos fundamentais adquiridos.
- O resultado dos trabalhos escritos representam 35% da avaliação final
2. Desenvolvimento de trabalho prático em ambiente laboratorial como forma de aprofundar conhecimentos
desenvolver aptidões técnicas, criativas e conceptuais e consolidar competências.
- O resultado dos trabalhos práticos representam 65% da avaliação final

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
1. Viewing of filmography, reading and discussion of recommended texts with production of written reviews
systematizing the acquired fundamental knowledge.
- The result of the written work represents 35% of the final evaluation
2. Development of practical work in laboratory environment as a way to deepen knowledge develop technical, creative
and conceptual skills and consolidate skills.
- The results of the practical assignments represent 65% of the final evaluation

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que as metodologias de ensino contribuam para a consecução dos objetivos, e respetivo
desenvolvimento de conhecimentos, aptidões e competências através de metodologias ativas, que fomentem a
participação dos alunos no processo de ensino aprendizagem. 
A opção pelas metodologias ativas, visa reforçar as aprendizagens dos conhecimentos fundamentais como forma de



25/05/2022 23:03 NCE/18/1800105 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c172d303-9458-1554-87fb-5ba908ca2c59&formId=5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bb… 20/112

atingir os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e a forma como esta contribui para a consecução dos
objetivos de aprendizagem do próprio ciclo de estudos.

Para isso, e de acordo com as metodologias adotadas, justifica-se a seguinte correlação:

Metodologia de ensino "1" correlaciona-se com os objetivos "1" e "2".
Metodologia de ensino "2" correlaciona-se com os objetivos "2", "3", "4" e "5".

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
It is intended that the teaching methodologies contribute to the achievement of the objectives, and their respective
development of knowledge, skills and competences through active methodologies, that foster the participation of
students in the process of teaching learning.
The option of active methodologies aims to reinforce the learning of fundamental knowledge as a way to achieve the
learning objectives of the curricular unit and how it contributes to the achievement of the learning objectives of the
course of study itself.

For this, and according to the methodologies adopted, the following correlation is justified:

Teaching methodology "1" correlates with objectives "1" and "2".
Teaching methodology "2" correlates with objectives "2", "3", "4" and "5".

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Artis, A. (2014). The shut up and shoot: documentary guide. UK: Focal Press.
Fonseca, N. (2007). Introdução à engenharia de som. Lisboa: FCA. 
Marner, T. (2006). A realização cinematográfica. Lisboa: Edições 70.
Mazzoleni, A. (2005). O ABC da linguagem cinematográfica. Avanca: Edições Cine-Clube de Avanca.
Ribeiro, N. (2015). Multimédia e tecnologias interativas. Lisboa: FCA.
Rose, R. (2009). Audio postproduction for film and video: after-the-shoot solutions, professional techniques, and
cookbook recipes to make your project sound better. UK: Focal Press.
Wootton, C. (2005). A practical guide to video and audio compression. UK: Focal Press.

Mapa IV - Fotografia

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Fotografia

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Photography

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

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 100h

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45h (TP)

4.4.1.6. ECTS:
 4

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Fernando Alberto Pinho Alves - Especialista (15h)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
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João Carlos da Fonseca Cabral - Especialista (30h)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Adquirir conhecimentos fundamentais da linguagem fotográfica, da história ao estado da arte 
2. Compreender a linguagem fotográfica e a sua importância na comunicação audiovisual e multimédia
3. Analisar o registo fotográfico pelas suas propriedades, na elaboração de narrativas
4. Interpretar o processo fotográfico na vertente técnica, num nível concetual e experimental, aplicada ao território e à
contemporaneidade 
5. Desenvolver competências ao nível do processo fotográfico
6. Avaliar os processos fotográficos aplicados ao audiovisual e multimédia

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. Acquire fundamental knowledge of the photographic language, from history to the state of art
2. Understanding the photographic language and its importance in audiovisual and multimedia communication
3. Analyze the photographic record for its properties, in the elaboration of narratives
4. Interpret the photographic process in the technical field, at a concetual and experimental level, applied to the
territory and contemporaneity
5. Develop skills in the photographic process
6. Evaluate photographic processes applied to audiovisual and multimedia

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. História da Fotografia do analógico ao digital na contemporaneidade e as suas diferentes aplicações.
2. Luz e cor em Fotografia
3. Ótica 
4. Linguagem Fotográfica
5. Pós Produção
6. Narrativa fotográfica, construção de uma linguagem documental e expositiva.

4.4.5. Syllabus:
1. History of Photography from analog to digital in the contemporary world and its different applications.
2. Light and Color in Photography
3. Optics
4. Photographic Language
5. Post Production
6. Photographic narrative, construction of a documentary and expository language.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Para atingir o objetivo "1" - Conteúdos programáticos 1, 2, 3, 4, 6
Para atingir o objetivo "2" - Conteúdos programáticos 1, 4, 6 
Para atingir o objetivo "3" - Conteúdos programáticos 1, 6 
Para atingir o objetico "4" - Conteúdos programáticos 6 
Para atingir o objetivo "5" - Conteúdos programáticos 1, 2, 3, 4, 5, 6
Para atingir o objetivo "6" - Conteúdos programáticos 1, 6

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
To achieve outcome "1" - Contents 1, 2, 3, 4, 6
To achieve outcome "2" - Contents 1, 4, 6
To achieve outcome "3" - Contents 1, 6
To achieve outcome "4" - Contents 6
To achieve outcome "5" - Contents 1, 2, 3, 4, 5, 6
To achieve outcome "6" - Contents 1, 6

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Visionamento de filmografia, leitura e discussão de textos recomendados com produção de recensões escritas de
sistematização dos conhecimentos fundamentais adquiridos.
- O resultado dos trabalhos escritos representam 35% da avaliação final
2. Desenvolvimento de trabalho prático em ambiente laboratorial como forma de aprofundar conhecimentos
desenvolver aptidões técnicas, criativas e conceptuais e consolidar competências.
- O resultado dos trabalhos práticos representam 65% da avaliação final

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
1. Viewing of filmography, reading and discussion of recommended texts with production of written reviews
systematizing the acquired fundamental knowledge.
- The result of the written work represents 35% of the final evaluation
2. Development of practical work in laboratory environment as a way to deepen knowledge develop technical, creative
and conceptual skills and consolidate skills.
- The results of the practical assignments represent 65% of the final evaluation
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4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que as metodologias de ensino contribuam para a consecução dos objetivos, e respetivo
desenvolvimento de conhecimentos, aptidões e competências através de metodologias ativas, que fomentem a
participação dos alunos no processo de ensino aprendizagem. 
A opção pelas metodologias ativas, visa reforçar as aprendizagens dos conhecimentos fundamentais como forma de
atingir os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e a forma como esta contribui para a consecução dos
objetivos de aprendizagem do próprio ciclo de estudos.

Para isso, e de acordo com as metodologias adotadas, justifica-se a seguinte correlação:

Metodologia de ensino "1" correlaciona-se com os objetivos "1", "2" e "3".
Metodologia de ensino "2" correlaciona-se com os objetivos "3", "4", "5" e "6".

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
It is intended that the teaching methodologies contribute to the achievement of the objectives, and their respective
development of knowledge, skills and competences through active methodologies, that foster the participation of
students in the process of teaching learning.
The option of active methodologies aims to reinforce the learning of fundamental knowledge as a way to achieve the
learning objectives of the curricular unit and how it contributes to the achievement of the learning objectives of the
course of study itself.

For this, and according to the methodologies adopted, the following correlation is justified:

Teaching methodology "1" correlates with objectives "1", "2" and "3".
Teaching methodology "2" correlates with objectives "3", "4", "5" and "6".

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Barthes, R. (1980). Câmara clara. Lisboa : Edições 70. 1980. 
Fox, A. &Caruana, N. (2012). Behind the image. Research in photograph. London: Bloomsbury.
Langford, M. (2010). Manual de fotografia. UK: Focal Press.
New York: Amphoto Books. 
Tarrant, J. (2007). Understanding digital cameras: Getting the best image from capture to output. UK: Focal Press.
Trachtenberg, A. (2013). Ensaios sobre fotografia de Niépce a Krauss. Lisboa: Orfeu Negro. 
Wolfe, A. & Sheppard, R. (2013). The art of the photograph. Essential habits for stronger compositions. Nova York:
Amphoto books.
Filmografia: 
Cartier-Bresson H. (2003). The impassioned eye [DVD]. EUA: Columbia Pictures. 
Maloof, J. & Siskel, C. (2014). A fotografia oculta de Vivian Mayer [DVD]. EUA: IFC Films.
Wenders, W. & Salgado J. R. (2014) O Sal da terra - Sebastião Salgado [DVD]. EUA: Columbia Pictures     

Mapa IV - Desenho Taxonómico

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Desenho Taxonómico

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Taxonomic Drawing

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

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 125h

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45h (TP)

4.4.1.6. ECTS:
 5

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

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Diana Godinho da Silva Costa - Doutora (TP: 45h)

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

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 O Desenho Taxonómico tem como objetivo introduzir o conhecimento sobre os fundamentos do desenho e dotar os

alunos de ferramentas de percepção e representação. O Desenho taxonómico constitui-se como uma prática
fundamental para a área do saber do curso e base de referência para trabalhos solicitados noutras unidades
curriculares.

 a) Conhecer os princípios fundamentais do desenho.
 b) Identificar o desenho como forma de análise: experimentação de técnicas e materiais de registo.

 c) Aplicar o desenho como estratégia de representação: visão taxonómica.
 d) Compreender o desenho como ferramenta de exploração formal e de representação técnica.

 e) Comunicar gráficamente .
 f) Articular competências para aplicar o desenho como meio operativo em diversas áreas do curso. 

 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 The Taxonomy Drawing aims to introduce the knowledge about the fundamentals of drawing and provide the students

with tools of perception and representation. The Taxonomy Drawing is a fundamental practice for the area of course
knowledge and a reference base for works requested in other curricular units.

 a) To know the fundamental principles of drawing.
 b) Identify the design as a form of analysis: experimentation of techniques and materials.

 c) Apply the drawing as a representation strategy: taxonomic vision.
 d) Understanding design as a tool for formal exploration and technical representation.

 e) Communicate graphically.
 f) Articulate skills to apply the design as an operational medium in several areas of the course.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 1.Teoria e prática do Desenho: comunicação visual, fundamentos e ferramentas.

 1.1. Suportes e meios riscadores.
 1.2. Desenho de contorno, formatos, tonalidade e texturas.

 1.3. Modelação: cor e tom, escala de tonalidades, modelagem de formas, luz, sombreados e sombras.
 

2. Competência operativas do Desenho Taxonómico: ver o detalhe e ver mais que o detalhe.
 2.1. Os modos do desenho: esquisso, esboço, estudo.

 2.2. Desenho diagramático (mapear e medir): técnicas de visualização.
 2.3. Desenho de estrutura: forma, figura e formato.

 
3. Composição.

 3.1. Estrutura visual, organização e configuração do espaço.
 3.2. Contraste visual na percepção da forma.

 4. Percepção espacial e representação (compreender um lugar pelo desenho).
 4.1.Espaço cénico: a sequência, o processo e o corte temporal..

 4.2.Espaço e Profundidade (escala e proporção).
 5. Construção de uma linguagem própria adequada às necessidades projetuais para o enquadramento com a área do

curso.

4.4.5. Syllabus:
 1. Drawing theory and practice: visual communication, fundamentals and tools.

 1.1. Stands and scribing media.
 1.2. Contour drawing, shapes, tonality and textures.

 1.3. Modeling: color and tone, tone scale, shape modeling, light, shading and shading.
 

2. Operational competence of the Taxonomic Drawing: see the detail and see more than the detail.
 2.1. The modes of drawing: sketch, sketch, study.

 2.2. Diagrammatic drawing (mapping and measuring): visualization techniques.
 2.3. Design of structure: shape, figure and format.

 
3. Composition.
3.1. Visual structure, organization and configuration of space.

 3.2. Visual contrast in perception of form.
 4. Spatial perception and representation (understanding a place by drawing).

 4.1.Scenic space: the sequence, the process and the temporal cut ..
 



25/05/2022 23:03 NCE/18/1800105 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c172d303-9458-1554-87fb-5ba908ca2c59&formId=5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bb… 24/112

4.2.Space and Depth (scale and proportion).
5. Construction of a language appropriate to the needs of the project to fit the area of the course.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A unidade curricular de Desenho Taxonómico incide na aquisição de ferramentas básicas de representação como
apoio às atividades e necessidades do curso, explorando as suas metodologias específicas e os instrumentos
operativos que caracterizam esta área disciplinar.
Demonstração:
Objetivo a): conteúdos 1., 1.1. e 1.2.;
Objetivo b): conteúdos 1.2. e 1.3.;
Objetivo c): conteúdos 2., 2.1., 2.2. e 2.3.;
Objetivo d): conteúdos 4., 4.1. e 4.2.;
Objetivo e): conteúdos 3., 3.1. e 3.2.;
Objetivo f): conteúdo 5, e é abordado de forma transversal em todos os conteúdos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The curricular unit of Taxonomy Design focuses on the acquisition of basic tools of representation to support the
activities and needs of the course, exploring its specific methodologies and the operational instruments that
characterize this disciplinary area.
Demonstration:
Objective a): contents 1., 1.1. and 1.2 .;
Objective b): contents 1.2. and 1.3 .;
Objective c): contents 2., 2.1., 2.2. and 2.3 .;
Objective d): contents 4., 4.1. and 4.2 .;
Objective e): contents 3., 3.1. and 3.2 .;
Objective f): content 5, and is addressed transversally across all content.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia de exposição teórico-prática. Após exposição, demontração e discussão dos conteúdos, estes são
trabalhados e aprofundados através de exercícios de aplicação.
As restantes horas são utilizadas no desenvolvimento e aprofundamento da prática implicada, a partir dos enunciados
específicos para e exploração de conteúdos. 
Componentes de Avaliação:
A avaliação é contínua tendo por base o desempenho do aluno na componente teórico-prática, avaliação por
frequência (80%) e participação relevante e assiduidade (20%).
A avaliação contínua assenta nos seguintes critérios:
1) Interpretação do enunciado;
2) Concretização acertada das metodologias propostas;
3) Aplicação das qualidades de observação através das várias tipologias do desenho;
4) Capacidade de organização e sistematização na elaboração do exercício;
5) Qualidade da apresentação.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Methodology of theoretical-practical exposition. After exposure, demonstration and discussion of the contents, these
are worked and deepened through application exercises.
The remaining hours are used in the development and deepening of the practice implied, from the specific briefings for
the exploration of contents.
Evaluation Components:
The evaluation is continuous based on the student's performance in the theoretical-practical component, evaluation by
frequency (80%) and relevant participation and attendance (20%).
Continuous assessment is based on the following criteria:
1) Interpretation of the briefing;
2) Successful implementation of proposed methodologies;
3) Application of the qualities of observation through the various typologies of the drawing;
4) Ability to organize and systematize the preparation of the exercise;
5) Quality of presentation.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia segue um modelo de explicação e exemplificação a partir de obras do acervo de desenhos da História
da Arte. O docente demonstra como cada exercício deve ser executado e qual o objetivo a atingir.
Os exercícios que estruturam os objetivos de aprendizagem da UC são introduzidos de modo a que o aluno,
gradualmente, demonstre a aquisição de conhecimentos (teórico-práticos) e demonstre as suas competências de
comunicação gráfica através do desenho com confiança, autonomia e qualidade.
Pretende-se que o aluno adquira a capacidade de representar através das propriedades do desenho apresentadas
definindo o ser reportário técnico e gráfico. Tal como a capacidade de saber relacionar o saber adquirido mobilizando
e adaptando os procedimentos e estratégias adequados ao trabalho da UC e a futuros trabalhos exigidos no curso.
Assim, está garantido o entendimento e uso das propriedades expressivas e informativas dos repertórios gráficos do
desenho, bem como a capacidade de aplicar estes procedimentos em estratégias adequadas aos desafios,
atempadamente e com rigorosa obediência aos tempos de execução e avaliação.
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4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The methodology follows a model of explanation and exemplification from works of the collection of drawings of the
History of Art. The teacher demonstrates how each exercise should be performed and what the goal is to achieve.
The exercises that structure the learning objectives of the UC are introduced so that the student gradually
demonstrates the acquisition of knowledge (theoretical-practical) and demonstrates his skills of graphic
communication through design with confidence, autonomy and quality.
It is intended that the student acquire the ability to represent through the drawing properties presented defining the
technical and graphic reporting. Such as the ability to know how to relate the acquired knowledge by mobilizing and
adapting the procedures and strategies appropriate to the work of the UC and future work required in the course.
Thus, the understanding and use of the expressive and informative properties of the graphical repertoires of the
drawing is guaranteed, as well as the ability to apply these procedures in strategies adapted to the challenges, in a
timely manner and with rigorous obedience to the times of execution and evaluation.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
AA (2009). Um século, Dez lápis, Cem desenhos. Viarco Express. Lisboa: Museu da Presidência da República.
Ching, F. D.K. & Jurosszek, S. P. (2001). Representação gráfica para desenho e projeto. Barcelona: Gustavo Gili. 
Kovats, T. (2007). The Drawing Book, a survey of drawing: the primary means of expressions. London: Black Dog
Publishing.
Leamy, S. (2017). Leia isto se quer fazer desenho incríveis [tradução Edson Furmankiewicz]. São Paulo: Gustavo Gili.
Maslen, M. & Southern, J. (2011). Drawing projects. An exploration on the language of drawing. London: Black Dog
Publishing.
Massironi, M. (2010). Ver pelo desenho. Aspectos técnicos, cognitivos, comunicativos. Lisboa: Edições 70.
Pipes, A. (2007). Drawing for designers. London: Lawrence King Publishing.
Rodrigues, A. L. M. M. (2003). O que é? - Desenho. Lisboa: Quimera Editores.
Rosand, D. (2002). Drawing acts. Studies in graphic expression and representation. Cambridge: Cambridge University
Press.

Mapa IV - Cultura Visual

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Cultura Visual

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Visual Culture

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

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 100h

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45h (TP)

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 José Pedro Ribeiro de Matos Fernandes - Doutor (45h)

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

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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1. Compreender a lógica da comunicação visual. 
2. Compreender a gramática da linguagem visual. 
3. Relacionar a utilização da imagem visual com as outras formas de comunicação. 
4. Saber ler a imagem.
5. Aumentar a cultura visual.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. Understand the logic of visual communication.
2. Understand the grammar of visual language.
3. Relate the use of the visual image to other forms of communication.
4. Know how to read the image.
5. Increase visual culture.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Introdução: o que é a Cultura Visual? A imagem e a cultura.

1 – A gramática da imagem. 
As especificidades de uma imagem visual. 
Os elementos compositivos da imagem. 
A imagem natural e a imagem técnica. As formas de estrutura da comunicação visual. 

2 - Estrutura das imagens. 
Como analisar imagens. 
Técnicas de análise.

3 – A leitura da linguagem visual. 
A imagem como texto. 
A literacia visual. Saber ver, saber ler a imagem. 
A necessidade da interpretação. 
Códigos e símbolos.

4 - O consumo de imagens.
A imagem comercializada e industrializada. 
A industria cultural.

5 - A visão institucional da imagem. 
A politização da linguagem visual. 
Análises de desconstrução ideológica.

6 - Os poderes da imagem. 
A imagem técnica e mediática. 
Os suportes da imagem material e digital. 

7 – Formas de culturas e contra-culturas atuais e passadas, ocidentais e não-ocidentais.

4.4.5. Syllabus:
Introduction: What is Visual Culture? The image and the culture.

1- The grammar of the image.
     The specificities of a visual image.
     The compositional elements of the image.
     The natural image and the technical image. The forms of visual communication structure.

2- Structure of the images.
    How to analyze images.
    Techniques of analysis.

3- The reading of visual language.
    The image as text.
    Visual literacy. Know how to see, how to read the image.
    The need for interpretation.
    Codes and symbols.

4- The consumption of images.
    The commercialized and industrialized image.
    A cultural industry.

5- The institutional vision of the image.
    The politicization of visual language.
    Analysis of ideological deconstruction.

6- The powers of the image.
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    The technical and media image.
    The material supports both digital and image.

7- Current and past forms of cultures and counter-cultures, Western and non-Western.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos da Unidade Curricular incidem sobre a capacitação dos alunos em compreender a
imagem visual nos seus aspectos culturais, na literacia visual, na leitura crítica das formas visuais de comunicação e
no uso da imagem em termos da sua dimensão formal, simbólica, expressiva. Também é essencial que os alunos
sejam capazes de perceber a relação entre a utilização da imagem e os grandes modelos sociais e culturais.

Nesse sentido, ao 1º objectivo corresponde sobretudo o conteúdo da Introdução. 

Ao 2º objectivo correspondem os items 1, 2 e 3.
Ao 3º objectivo correspondem os items 3, 4,e 5 
Ao 4 objectivo, que é o mais genérico, correspondem todos os items, em especial o 7º

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of the Curricular Unit focus on the students' ability to understand the visual image in their cultural
aspects, in visual literacy, in the critical reading of visual forms of communication and in the use of the image in terms
of its formal, symbolic and expressive dimension. It is also essential that students be able to perceive the relationship
between the use of the image and the major social and cultural models.

In this sense, the first objective corresponds mainly to the content of the Introduction.

The second objective corresponds to items 1, 2 and 3.
The 3rd objective corresponds to items 3, 4, and 5
To the 4 objective, which is the most generic, correspond all items, especially the 7th

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação de temas/exposição, debate de problemas, visualização de imagens artísticas e de consumo, análise de
textos, trabalhos de grupo e individuais, visitas a museus ou exposições.

Métodos de avaliação:
Trabalho de grupo ou individual, com consequente apresentação oral, com a estrutura de um artigo científico.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Presentation of themes / exhibition, discussion of problems, visualization of artistic and consumer images, analysis of
texts, group and individual works, visits to museums or exhibitions.

Methods of evaluation:
Working groups or individual work, with consequent oral presentation, under the structure of a scientific article.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Através da visualização, em sala de aula e em exposições e museus, de obras de arte e outros produtos visuais como
os utilizados na comunicação social, em meios de comunicação tecnologicamente mediatizados, em publicidade, em
estruturas socio-culturais, em manifestações artísticas, em códigos civilizacionais, os alunos atingem globalmente os
objectivos da Unidade Curricular. Nas aulas serão feitos exercícios de desconstrução formal, expressiva e simbólica
de vários tipos de imagens utilizadas na comunicação visual.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Through the visualization, in the classroom and in exhibitions and museums, of works of art and other visual products
such as those used in the media, in technologically mediated media, in advertising, in socio-cultural structures, in
artistic manifestations, in civilizational codes, students globally achieve the objectives of the Curricular Unit. During
the classes exercises of formal, expressive and symbolic deconstruction of various types of images used in visual
communication will be developed.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Walker, J. & Chaplin (1997) Visual Culture: an Introduction. Manchester: Manchester University Press 
Mirzoeff, N. (1999) An Introduction to Visual Culture. London: Routledge 
Joly, Martin (2005) A Imagem e os Signos. Lisboa: Edições 70 
Dondis, D.. (1974) A Primer of Visual Literacy. Chicago: MIT 
Sturken, M. & Cartwright, L. (2000) Practices of Looking: na Introduction to Visual Culture. Oxford: Oxford University
Press
Michell, W.J.T. (1994) Picture Theory: Essays on verbal and visual representations. Trad. Espanhola: (2009) Teoria de la
Imagen, Ensayos sobre representacion verbal y visual. Madrid: AKAL
Flores, Vitor (2012) A Imagem Técnica e as suas Crenças. A confiança visual na era digital. Lisboa: Vega
Mondzain, Marie-José (2015) Homo Spectator. Lisboa: Orfeu Negro
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Flusser, Vilém (2008) O Mundo Codificado. Para uma Filosofia do Design e da Comunicação. São Paulo: Cosac Naify.
Gil, Isabel Capeloa (2011) Literacia Visual. Estudos Sobre a Inquietude das Imagens. Lisboa: Edições 70

Mapa IV - Comunicação Vídeo

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Comunicação Vídeo

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Video Communication

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

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 125h

4.4.1.5. Horas de contacto:
 15h (TP) e 30h (PL)

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 Esta unidade curricular insere-se no semestre em que o foco está na compreensão dos conhecimentos fundamentais

da área dos Audiovisuais e Produção dos Media (CNAEF 213), de forma a serem consolidados. Estes conhecimentos
fundamentais são aplicados nos semestres seguintes, em que se adota a metodologia de 'Project-based Learning'
(PBL).

4.4.1.7. Observations:
 This curricular unit is inserted in the semester in which the focus is on understanding the fundamental knowledge of

Audiovisual and Media Production (CNAEF 213), in order to be consolidated. This fundamental knowledge is applied in
the following semesters, in which the Project-based Learning (PBL) methodology is adopted.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 João Carlos da Fonseca Cabral - Especialista (TP: 15h e PL: 30h)

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

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 1. Conhecer e compreender os princípios da linguagem da comunicação vídeo

 2. Conhecer os géneros e formatos da comunicação vídeo
 3. Compreender as dinâmicas do 'workflow' da produção de vídeo

 4. Estar apto a manusear equipamento de captura de vídeo, iluminação e edição não linear de vídeo
 5. Estar apto a manusear equipamento de realização multicâmara

 6. Valorizar o trabalho de equipa multidisciplinar na produção vídeo
 7. Valorizar o trabalho de projeto no âmbito da comunicação vídeo 

 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 1. To know and understand the principles of the language of video communication

 2. Know the genres and formats of video communication
 3. Understand the dynamics of the workflow of video production

 4. Be able to handle video capture, lighting and non-linear video editing equipment
 5. Be able to handle multi-camera equipment

 6. To value multidisciplinary teamwork in video production
 7. To value the work of design in the scope of the video communication

4.4.5. Conteúdos programáticos:
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1) Linguagem Audiovisual:
1.1 - Composição, espaço e tempo na comunicação vídeo;
1.2 - Operação de câmara;
1.3 - Técnicas de movimentos de câmara;
1.4 - Princípios teóricos e operação de equipamentos de luz em estúdio;
1.5 - Controlo de imagem em régie multicâmara; 
1.6 - Regras que condicionam a posição da câmara e a colagem de planos;
1.7 - Noções de racord e decor. 

2) Géneros e formatos:
2.1 - Criação de programas e produtos audiovisuais;
2.2 - Planeamento de produção audiovisual;

3) 'Workflow' de produção de vídeo:
3.1 - Da ideia à pré-produção, produção e pós-produção;
3.2 - Realização multicâmara;
3.3 - Metadados e 'timecode';
3.4 - Edição não linear de vídeo.

4.4.5. Syllabus:
1) Audiovisual Language:
1.1 - Composition, space and time in video communication;
1.2 - Camera operation;
1.3 - Techniques of camera movements;
1.4 - Theoretical principles and operation of light equipment in the studio;
1.5 - Image control in multi-camera system;
1.6 - Rules that condition the position of the camera and the gluing of plans;
1.7 - Notions of fitting and decor.

2) Genres and formats:
2.1 - Creation of audiovisual programs and products;
2.2 - Audiovisual production planning;

3) Video Production Workflow:
3.1 - From the idea to pre-production, production and post-production;
3.2 - Multi-camera realization;
3.3 - Metadata and timecode;
3.4 - Non-linear editing of video.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Objetivo 1. Conhecer e compreender os princípios da linguagem da comunicação vídeo - Aborda-se o conteúdo 1,
focado na linguagem audiovisual.
Objetivo 2. Conhecer os géneros e formatos da comunicação vídeo - Aborda-se o conteúdo 2, sobre os géneros e
formatos. 
Objetivo 3. Compreender as dinâmicas do 'workflow' da produção de vídeo - Aborda-se o conteúdo 3, centrado no
respetivo 'workflow'.
Objetivo 4. Estar apto a manusear equipamento de captura de vídeo, iluminação e edição não linear de vídeo -
Abordam-se os conteúdos 1 e 3, centrado nas operações e movimentos de câmara e equipamentos.
Objetivo 5. Estar apto a manusear equipamento de realização multicâmara - Abordam-se os conteúdos 1 e 3, centrado
na configuração multicâmara. 
Objetivo 6. Valorizar o trabalho de equipa multidisciplinar na produção vídeo e Objetivo g) Valorizar o trabalho de
projeto no âmbito da comunicação vídeo - Aborda-se o conteúdo 3, relativo ao 'workflow'.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Objective 1. To know and understand the principles of the language of video communication - Content 1 is approached,
focused on audiovisual language.
Objective 2. To know the genres and formats of video communication - Content 2 is approached about genres and
formats.
Objective 3. Understand the dynamics of the workflow of video production - Content 3 is approached, focusing on the
respective workflow.
Objective 4. Be able to handle video capture, lighting and non-linear video editing equipment - Content 1 and 3 are
focused on camera and equipment operations and movements.
Objective 5. Be able to handle multi-camera realization equipment - Content 1 and 3, centered in multicamera
configuration, are addressed.
Objective 6. To value the multidisciplinary team work in video production and Objective g) To value the project work in
the field of video communication - Content 3 is approached with regard to the workflow.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Visionamento de filmografia, leitura e discussão de textos recomendados com produção de recensões escritas de
sistematização dos conhecimentos fundamentais adquiridos.
- O resultado dos trabalhos escritos representam 30% da avaliação final
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2. Desenvolvimento de trabalho prático em ambiente laboratorial como forma de aprofundar conhecimentos
desenvolver aptidões técnicas, criativas e conceptuais e consolidar competências.
- O resultado dos trabalhos práticos representam 40% da avaliação final
3. Produção sistemática e cumulativa ao longo do curso de um portfólio artístico, com trabalhos individuais e de
grupo, estruturado de acordo com as aptidões adquiridas e o perfil de competências desenvolvidas
- O resultado da produção para portfólio representa 30% da avaliação final

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
1. Viewing of filmography, reading and discussion of recommended texts with production of written reviews
systematizing the acquired fundamental knowledge.
- The results of the written works represent 30% of the final evaluation
2. Development of practical work in laboratory environment as a way to deepen knowledge develop technical, creative
and conceptual skills and consolidate skills.
- The results of the practical work represent 40% of the final evaluation
3. Systematic and cumulative production throughout the course of an artistic portfolio, with individual and group work,
structured according to the acquired skills and the proficiency profile developed
- The result of the production for portfolio represents 30% of the final evaluation

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que as metodologias de ensino contribuam para a consecução dos objetivos, e respetivo
desenvolvimento de conhecimentos, aptidões e competências através de metodologias ativas, que fomentem a
participação dos alunos no processo de ensino aprendizagem. 
A opção pelas metodologias ativas, visa reforçar as aprendizagens dos conhecimentos fundamentais como forma de
atingir os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e a forma como esta contribui para a consecução dos
objetivos de aprendizagem do próprio ciclo de estudos.

Para isso, e de acordo com as metodologias adotadas, justifica-se a seguinte correlação:

Metodologia de ensino "1" correlaciona-se com os objetivos "1", "2" e "3".
Metodologia de ensino "2" correlaciona-se com os objetivos "3", "4", "5" e "6".
Metodologia de ensino "3" correlaciona-se com os objetivos "3", "4", "5", "6" e "7".

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
It is intended that the teaching methodologies contribute to the achievement of the objectives, and their respective
development of knowledge, skills and competences through active methodologies, that foster the participation of
students in the process of teaching learning.
The option of active methodologies aims to reinforce the learning of fundamental knowledge as a way to achieve the
learning objectives of the curricular unit and how it contributes to the achievement of the learning objectives of the
course of study itself.

For this, and according to the methodologies adopted, the following correlation is justified:

Teaching methodology "1" correlates with objectives "1", "2" and "3".
Teaching methodology "2" correlates with objectives "3", "4", "5" and "6".
Teaching methodology "3" correlates with objectives "3", "4", "5", "6" and "7".

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Arijon, D. (1991). Grammar of the Film Language. Hollywood, CA: Silman James Press.
Begleiter, M. (2001). From Word to Image: Storyboarding and the Filmmaking Process. Holywood, CA: Linda Norten.
Comparato, D. (1992). Da criação ao guião. Lisboa: Editora Pergaminho.
Figgis, M. (2010). Filmar em digital. Avanca: Edições Cine-clube de Avanca.
Marner, T. S. J. (1980). A realização cinematográfica. Lisboa: Edições 70.
Mazzoleni, A. (2005). O ABC da linguagem cinematográfica. Avanca: Edições Cine-clube de Avanca.
Owens, G.M.J (2008). Video production handbook (4ª ed.). UK: Focal Press 

Mapa IV - Comunicação Áudio

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Comunicação Áudio

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Audio Communication

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

4.4.1.3. Duração:
 Semestral
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4.4.1.4. Horas de trabalho:
 125h

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45h

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Jorge Manuel Rebotim Rosado Raposo - Mestre (TP: 30h)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Nelson Filipe Brito Nunes - Especialista (TP: 15h)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 1. Conhecer os fundamentos do som.

 2. Conhecer princípios teóricos e práticos sobre edição e captação sonora aplicados a projetos de audiovisual e
multimedia.

 3. Compreender a função dos equipamentos e acessórios de registo sonoro e de mistura de áudio para espetáculos ao
vivo, eventos, rádio, multimédia, em diferentes suportes. 

 4. Demonstrar capacidades ao nível da captação, edição e mistura áudio. 
 5. Integrar equipas de trabalho em processos de planeamento e operação de tecnologia áudio.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 1. To know the fundamentals of sound.

 2. Know theoretical and practical principles on editing and sound capture applied to audiovisual and multimedia
projects.

 3. Understand the function of equipment and accessories for sound recording and audio mixing for live shows, events,
radio, multimedia, in different media.

 4. Demonstrate capturing, editing and audio mixing capabilities.
 5. Integrate work teams into audio technology planning and operation processes.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. FUNDAMENTOS DO SOM 

 1.1 - A natureza do som 
 1.2 - Ruídos e a medida dos sons 

 
2 - COMPREENSÃO E ANÁLISE DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO

 2.1 - Cabos de ligação 
 2.2 - Transdutores 

 2.3 - Função dos equipamentos 
 2.4 - Mesa de mistura analógica vs. digital 

 2.5 - FX Insert 
 2.6 - Som Digital 

 2.7 - Caixas Acústicas e Sistemas de som 
 

3 - MÉTODOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO ÁUDIO 
 3.1 - Preparação de sessões de gravação 

 3.2 - Captação de som em diferentes situações de gravação 
 3.3 - Utilização de efeitos sonoros 

 3.4 - Técnicas de edição áudio 
 3.5 - Técnicas de mistura áudio 
 3.6 - Conceitos de masterização áudio

4.4.5. Syllabus:
 1. SOUND FUNDAMENTALS

 1.1 - The nature of sound
 1.2 - Noise and sound measurement
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2 - UNDERSTANDING AND ANALYSIS OF AUDIO EQUIPMENT
2.1 - Connection cables
2.2 - Transducers
2.3 - Function of the equipment
2.4 - Analog Mixer Vs. digital
2.5 - FX Insert
2.6 - Digital Sound
2.7 - Sound Boxes and Sound Systems

3 - METHODS OF CAPTURE AND AUDIO EDITION
3.1 - Preparation of recording sessions
3.2 - Recording sound in different recording situations
3.3 - Use of sound effects
3.4 - Audio editing techniques
3.5 - Audio Mixing Techniques
3.6 - Audio mastering concepts

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Para atingir o Objetivo 1: Conteúdo 1;
Para atingir o Objetivo 2: Conteúdo 2;
Para atingir o Objetivo 3: Conteúdos 2 e 3;
Para atingir o Objetivo 4: Conteúdos 1, 2 e 3;
Para atingir o Objetivo 5: Conteúdos 1,2 e 3;

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
To achieve Objective 1: Content 1;
To achieve Objective 2: Content 2;
To achieve Objective 3: Contents 2 and 3;
To achieve Objective 4: Contents 1, 2 and 3;
To achieve Objective 5: Contents 1,2 and 3;

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Visionamento de filmografia, leitura e discussão de textos recomendados com produção de recensões escritas de
sistematização dos conhecimentos fundamentais adquiridos.
- O resultado dos trabalhos escritos representam 30% da avaliação final
2. Desenvolvimento de trabalho prático em ambiente laboratorial como forma de aprofundar conhecimentos
desenvolver aptidões técnicas, criativas e conceptuais e consolidar competências.
- O resultado dos trabalhos práticos representam 40% da avaliação final
3. Produção sistemática e cumulativa ao longo do curso de um portfólio artístico, com trabalhos individuais e de
grupo, estruturado de acordo com as aptidões adquiridas e o perfil de competências desenvolvidas
- O resultado da produção para portfólio representa 30% da avaliação final

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
1. Viewing of filmography, reading and discussion of recommended texts with production of written reviews
systematizing the acquired fundamental knowledge.
- The results of the written works represent 30% of the final evaluation
2. Development of practical work in laboratory environment as a way to deepen knowledge develop technical, creative
and conceptual skills and consolidate skills.
- The results of the practical work represent 40% of the final evaluation
3. Systematic and cumulative production throughout the course of an artistic portfolio, with individual and group work,
structured according to the acquired skills and the proficiency profile developed
- The result of the production for portfolio represents 30% of the final evaluation

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que as metodologias de ensino contribuam para a consecução dos objetivos, e respetivo
desenvolvimento de conhecimentos, aptidões e competências através de metodologias ativas, que fomentem a
participação dos alunos no processo de ensino aprendizagem. 
A opção pelas metodologias ativas, visa reforçar as aprendizagens dos conhecimentos fundamentais como forma de
atingir os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e a forma como esta contribui para a consecução dos
objetivos de aprendizagem do próprio ciclo de estudos.

Para isso, e de acordo com as metodologias adotadas, justifica-se a seguinte correlação:

Metodologia de ensino "1" correlaciona-se com os objetivos "1", "2" e "3".
Metodologia de ensino "2" correlaciona-se com os objetivos "3", "4" e "5".
Metodologia de ensino "3" correlaciona-se com os objetivos "4" e "5".

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
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It is intended that the teaching methodologies contribute to the achievement of the objectives, and their respective
development of knowledge, skills and competences through active methodologies, that foster the participation of
students in the process of teaching learning.
The option of active methodologies aims to reinforce the learning of fundamental knowledge as a way to achieve the
learning objectives of the curricular unit and how it contributes to the achievement of the learning objectives of the
course of study itself.

For this, and according to the methodologies adopted, the following correlation is justified:

Teaching methodology "1" correlates with objectives "1", "2" and "3".
Teaching methodology "2" correlates with objectives "3", "4" and "5".
Teaching methodology "3" correlates with objectives "4" and "5".

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Senior, M. (2018). Mixing secrets for the small studio. Abingdon: Taylor & Francis, LTD.
Massy, S. (2016). Recording unhinged creative and unconventional music recording techniques. Milwaukee, W: Hal
Leonard Corporation.
Marques, M. (2014). Sistemas e técnicas de produção de áudio. Lisboa: FCA.
Braga, N. (2014). Fundamentos de som e acústica. São Paulo: Newton C. Braga
Ribeiro, L. C. (2011). O Som moderno. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas.
Fonseca, N. (2007). Introdução à engenharia de som. Lisboa: FCA. 
Ribeiro, N. (2004). Multimédia e tecnologias interactivas. Lisboa: FCA.
Owsinski, B. (1999). The Mixing Engineer's Handbook. Music Sales Limited.

Mapa IV - Guionismo e Narrativas Digitais

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Guionismo e Narrativas Digitais

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Scriptwriting and Digital Narratives

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 CNAEF 213

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 100h

4.4.1.5. Horas de contacto:
 TP: 45h

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 José da Graça Gomes Maia (15h)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Ana Paula de Jesus Lopes Gaspar (30h)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A unidade curricular de Guionismo e Narrativas Digitais visa essencialmente a criação e consolidação de

competências de carácter teórico-prático no respeitante à criação de um guião direccionado para diversos tipos de
media digitais. Neste sentido pretende-se que no final da UC, os alunos desenvolvam competências para de de forma
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autónoma procederem à criação de um guião exequível e ajustado à natureza dos desafios emergentes no quadro da
criação de narrativas digitais interactivas.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The Scriptwriting and Digital Narratives curricular unit aims essentially the creation and consolidation of competences
of a theoretical and practical nature regarding the creation of a guide directed to several types of digital media. In this
sense, it is intended that at the end of the UC, students develop skills to autonomously proceed to create a feasible
script and adjusted to the nature of emerging challenges in the creation of interactive digital narratives.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
A UC em questão visa guiar os alunos por um processo criativo conducente à criação de guiões tendo presente a sua
exequibilidade no quadro das tipologias narrativas inerentes aos Novos Media. Neste sentido, conseguir organizar um
guião com narrativas, multimédia e testar a sua exequibilidade através da construção de protótipos funcionais.
Concepção de guiões funcionais ajustados a tecnologias emergentes;
Adquirir conhecimentos de carácter teórico/práticos no respeitante à criação de narrativas digitais; Optimizar a
utilização da escrita a fim de comunicar ideias, assim como de as transmitir numa perspcetiva de venda do produto;

4.4.5. Syllabus:
The CU in question aims to guide students through a creative process leading to the creation of scripts bearing in
mind its feasibility within the framework of the narrative typologies inherent to the New Media. In this sense, be able to
organize a script with narratives, multimedia and test their feasibility through the construction of functional prototypes.
Design of functional scripts adapted to emerging technologies;
To acquire theoretical / practical knowledge regarding the creation of digital narratives; Optimize the use of writing in
order to communicate ideas, as well as to transmit them in a perspective of selling the product;

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos da unidade curricular organizam-se a partir de uma conceção teórica do campo científico em causa e
partindo também da ilustração e observação de contextos reais. Procura-se assim refletir sobre as experiências e
possibilidades de intervenção e acção ao nível da comunicação multimédia e das narrativas digitais implementadas
nos vários meios. Os diferentes itens programáticos pretendem assim refletir sobre as ferramentas práticas que
podem ser desenvolvidas pelos futuros profissionais desta área.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents of the curricular unit are organized from a theoretical conception of the scientific field in question and
starting also from the illustration and observation of real contexts. This work seeks to reflect on the experiences and
possibilities of intervention and action at the level of multimedia communication and digital narratives implemented in
the various media. The different programmatic items aim to reflect on the practical tools that can be developed by
future professionals in this area.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Sessões de visionamento de filmografia, leitura e discussão dos textos recomendados com produção de recensões
críticas. 
- O resultado da participação nas discussões e recensões representam 30% da avaliação final
2. Cartografia de conceitos, com recurso a diferentes meios, como metodologia ativa de ensino e aprendizagem para a
produção de guiões para narrativas digitais. 
- A produção da cartografia de conceito representará 30% da avaliação final.
3. Desenvolvimento de trabalho prático em ambiente laboratorial como forma de aprofundar conhecimentos
desenvolver aptidões técnicas, criativas e conceptuais e consolidar competências.
- A classificação do trabalho laboratorial representa 30% da avaliação final.
4. Portfólio individual com a sistematização das narrativas cartografadas. 
- A produção do apartado específico no portfólio representa 20% da avaliação final

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
1. Sessions of viewing of filmography, reading and discussion of the recommended texts with production of critical
reviews.
- The result of participation in the discussions and reviews represent 30% of the final evaluation
2. Cartography of concepts, using different means, as an active teaching and learning methodology for the production
of scripts for digital narratives.
- The production of concept cartography will represent 30% of the final evaluation.
3. Development of practical work in laboratory environment as a way to deepen knowledge develop technical, creative
and conceptual skills and consolidate skills.
- The classification of laboratorial work represents 30% of the final evaluation.
4. Individual portfolio with the systematization of the mapped narratives.
- The production of the specific section in the portfolio represents 20% of the final evaluation

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Tratando-se de uma Unidade Curricular Teórico-Prática a metodologia assenta em momentos de apresentação teórica
mas principalmente em momentos de trabalho aplicado dos alunos com crescente grau de diversidade em termos de
situações reais, permitindo-lhes ganhar experiência e independência no manuseamento dos objetos de aprendizagem.
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4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Being a Theoretical-Practical Curricular Unit the methodology is based on moments of theoretical presentation but
mainly in moments of applied work of the students with increasing degree of diversity in terms of real situations,
allowing them to gain experience and independence in the handling of the objects of learning.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cooper, P., Dancyger, K. (2005). Writing Short Films . Uk: Focal Press
Vogler, C. (2007). The Writers Journey: Mythic Structure For Writers. Michigan: Michael Wiese Production 
Winston, B., Vanstone, G. (2017). The Act Of Documenting: Documentary Film In The 21st Century . London:
Bloomsbury Publishing Inc.

Mapa IV - Design de Informação

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Design de Informação

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Information Design

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

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 100h

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45h (TP)

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Cristina Isabel Silva Pires dos Santos - Especialista (45h)

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

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 1. Conhecer conceitos associados à área do DI, a sua história e as suas diferentes aplicações;

 2. Compreender e identificar os princípios funcionais, estéticos e cognitivos do DI;
 3. Consolidar conceitos base de representação visual e desenvolver modelos visuais complexos;

 4. Interpretar fenómenos visíveis e invisíveis através da representação visual - saber "esquematizar" a realidade;
 5. Distinguir diferentes práticas na realização de informação visual para diferentes áreas de intervenção;

 6. Aplicar a metodologia para a prática de um projeto em DI independentemente da sua tipologia; 
 7. Aplicar as ferramentas necessárias ao DI e os intervenientes no processo de comunicação;

 8. Diferenciar aspetos técnicos associados a contextos impressos ou digitais (online);
 9. Articular todos os elementos constituintes (verbais e não verbais) num projeto de DI;
 10. Avaliar se os objetivos a alcançar num projeto de DI são obtidos.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 1. To know concepts associated with the area of ID, its history and its different applications;

 2. Understand and identify the functional, aesthetic and cognitive principles of ID;
 3. Consolidate basic concepts of visual representation and develop complex visual models;
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4. Interpret visible and invisible phenomena through visual representation - knowing how to "schematize" reality;
5. Distinguish different practices in the realization of visual information for different areas of intervention;
6. Apply the methodology to practice a project in ID regardless of its typology;
7. Apply the necessary tools to the DI and the actors in the communication process;
8. Differentiate technical aspects associated with printed or digital contexts (online);
9. Articulate all the constituent elements (verbal and non-verbal) in an DI project;
10. Evaluate whether the objectives to be achieved in a DI project are obtained.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. História do DI.
2. Fundamentos para a prática do DI.
2.1. Clarificação de conceitos base: (DI, Infografia, Data Visualization, Sistemas Wayfinding).
2.2. Princípios funcionais, estéticos e cognitivos.
2.3. Fundamentos da representação visual.
2.4. Metodologia num projeto de DI. 
3. Ferramentas para o design de mensagens: elementos verbais e não verbais.
3.1. O processo de comunicação num projeto de DI: clarificação dos objetivos principais. 
4. Infografia vs Data Visualization: Forma ou Função? 
5. “Visualização” da realidade: representações icónicas ou abstratas. 
5.1. Esquemas.
5.2. Sistemas de visualização de informação simples: pictogramas, gráficos, tabelas, mapas. 
6. Produção de recursos visuais para o DI: ilustração, fotografia, modelação e animação 3d. 
7. As várias categorizações do DI de acordo com a sua aplicação. 
7.1. A diferença entre impresso e digital: especificações técnicas e formatos.
8. Produção de um projeto até à maqueta final em contexto impresso ou digital

4.4.5. Syllabus:
1. History of ID.
2. Fundamentals for ID practice.
2.1. Clarification of basic concepts: (ID, Infographics, Data Visualization, Way-finding Systems).
2.2. Functional, aesthetic and cognitive principles.
2.3. Fundamentals of visual representation.
2.4. Methodology in an ID project.
3. Tools for message design: verbal and non-verbal elements.
3.1. The communication process in an ID project: clarification of the main objectives.
4. Infographics vs Data Visualization: Shape or Function?
5. "Visualization" of reality: iconic or abstract representations.
5.1. Schemes.
5.2. Simple information visualization systems: pictograms, graphs, tables, maps.
6. Production of visual resources for ID: illustration, photography, modeling and 3D animation.
7. The various categorizations of ID according to their application.
7.1. The difference between print and digital: technical specifications and formats.
8. Production of a project to the final model in a printed or digital context

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
1. (objetivo 1)

2. (objetivo 1).
2.1. (objetivo 1)
2.2. (objetivo 2)
2.3. (objetivo 3)
2.4. (objetivos 3 e 4)

3. (objetivo 7)
3.1. (objetivo 7)

4. (objetivos 1 e 8)

5. (objetivos 7 e 8)
5.1. (objetivos 7 e 8)
5.2. (objetivos 7 e 8)

6. (objetivo 4)

7. (objetivos 8 e 9)
7.1. (objetivo 9)

8. (objetivos 9 e 10)

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
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1. (objective 1)

2. (objective 1).
2.1. (objective 1)
2.2. (objective 2)
2.3. (objective 3)
2.4. (objectives 3 and 4)

3. (objective 7)
3.1. (objective 7)

4. (objectives 1 and 8)

5. (objectives 7 and 8)
5.1. (objectives 7 and 8)
5.2. (objectives 7 and 8)

6. (objective 4)

7. (objectives 8 and 9)
7.1. (objectives 9)

8. (objectives 9 and 10)

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Visionamento de filmografia, leitura e discussão de textos recomendados com produção de recensões escritas de
sistematização dos conhecimentos fundamentais adquiridos.
- O resultado dos trabalhos escritos representam 30% da avaliação final
2. Desenvolvimento de trabalho prático em ambiente laboratorial como forma de aprofundar conhecimentos
desenvolver aptidões técnicas, criativas e conceptuais e consolidar competências.
- O resultado dos trabalhos práticos representam 40% da avaliação final
3. Produção sistemática e cumulativa ao longo do curso de um portfólio artístico, com trabalhos individuais e de
grupo, estruturado de acordo com as aptidões adquiridas e o perfil de competências desenvolvidas
- O resultado da produção para portfólio representa 30% da avaliação final

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
1. Viewing of filmography, reading and discussion of recommended texts with production of written reviews
systematizing the acquired fundamental knowledge.
- The results of the written works represent 30% of the final evaluation
2. Development of practical work in laboratory environment as a way to deepen knowledge develop technical, creative
and conceptual skills and consolidate skills.
- The results of the practical work represent 40% of the final evaluation
3. Systematic and cumulative production throughout the course of an artistic portfolio, with individual and group work,
structured according to the acquired skills and the proficiency profile developed
- The result of the production for portfolio represents 30% of the final evaluation

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que as metodologias de ensino contribuam para a consecução dos objetivos, e respetivo
desenvolvimento de conhecimentos, aptidões e competências através de metodologias ativas, que fomentem a
participação dos alunos no processo de ensino aprendizagem. 
A opção pelas metodologias ativas, visa reforçar as aprendizagens dos conhecimentos fundamentais como forma de
atingir os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e a forma como esta contribui para a consecução dos
objetivos de aprendizagem do próprio ciclo de estudos.

Para isso, e de acordo com as metodologias adotadas, justifica-se a seguinte correlação:

Metodologia de ensino "1" correlaciona-se com os objetivos "1", "2", "3", "4" e "5".
Metodologia de ensino "2" correlaciona-se com os objetivos "6", "7", "8" e "9".
Metodologia de ensino "3" correlaciona-se com os objetivos "7", "8", "9" e "10".

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
It is intended that the teaching methodologies contribute to the achievement of the objectives, and their respective
development of knowledge, skills and competences through active methodologies, that foster the participation of
students in the process of teaching learning.
The option of active methodologies aims to reinforce the learning of fundamental knowledge as a way to achieve the
learning objectives of the curricular unit and how it contributes to the achievement of the learning objectives of the
course of study itself.

For this, and according to the methodologies adopted, the following correlation is justified:

Teaching methodology "1" correlates with objectives "1", "2", "3", "4" and "5".
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Teaching methodology "2" correlates with objectives "6", "7", "8" and "9".
Teaching methodology "3" correlates with objectives "7", "8", "9" and "10".

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Arnheim, R. (1995). Arte e percepção visual. (9ª ed). São Paulo: Livraria Pioneira Editora. 
Baer, K., & Vacarra, J. (2008). Information design workbook: Graphic Approaches, Solutions, and Inspiration + 30 Case
Studies. Beverly, Mass: Rockport Publishers. 
Cairo, A. (2013). The Funcional Art – An introduction to information graphics and visualization. San Francisco: New
Riders – Voices that Matter.
Coates, K., & Ellison, A. (2014). An introduction to information design. London: Laurence King Publishing.
Costa, J. (1998). La Esquemática – Visualizar la información. Barcelona: Paidós Ibérica. 
Meirelles, I. (2013). Design for information: an introduction to the histories, theories, and best practices behind
effective information visualizations. Gloucester, Massachusetts: Rockport Publishers.
Tufte, E. R. (1990). Envisioning information. Cheshire, Connecticut: Graphics Press.
Wurman, R. S. (2001). Information anxiety 2. Indianapolis, Indiana (EUA): Que.

Mapa IV - Fotografia Aplicada

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Fotografia Aplicada

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Applied Photography

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

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 100h

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45h (TP)

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 João Carlos da Fonseca Cabral - Especialista (TP: 45h)

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

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 1. Adquirir conhecimentos sobre a aplicação da Fotografia e ferramentas de edição de imagem. 

 2. Compreender a luz e o seu comportamento em imagens estáticas e em movimento. 
 3. Aplicar os conhecimentos fundamentais aos diferentes géneros fotográficos.

 4. Estar apto a preparar imagens para diversos formatos e suportes.
 5. Avaliar o impacto da imagem nos diversos géneros fotográficos.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 1. Acquire knowledge about the application of Photography and image editing tools.

 2. Understand light and its behavior in still and moving images.
 3. Apply the fundamental knowledge to the different photographic genres.
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4. Be able to prepare images for different formats and supports.
5. Evaluate the impact of the image on the various photographic genres.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1 - Conceitos fundamentais do trabalho em estúdio os seus equipamentos e utilidades.
2 - Fotografia Científica.
3 - Astrofotografia.
4 - Fotografia de Natureza.
5 - Fotografia Documental.
6 - Fotografia Arquitetura.
7 - Fotografia Território.
6 - Pós-Produção aplicada.

4.4.5. Syllabus:
1 - Fundamental concepts of studio work your equipment and utilities.
2 - Scientific Photography.
3 - Astrophotography.
4 - Nature photography.
5 - Documentary Photography.
6 - Photography Architecture.
7 - Photography Territory.
6 - Post-Production applied.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Para atingir o objetivo 1. - Conteúdos programáticos 1, 8
Para atingir o objetivo 2. - Conteúdos programáticos 2 
Para atingir o objetivo 3. - Conteúdos programáticos 1 a 7
Para atingir o objetico 4. - Conteúdos programáticos 6 

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
To achieve objective 1. - Program content 1, 8
To achieve objective 2. - Programmatic content 2
To achieve objective 3. - Program contents 1 to 7
To achieve objective 4. - Programmatic contents 6

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Visionamento de filmografia, leitura e discussão de textos recomendados com produção de recensões escritas de
sistematização dos conhecimentos fundamentais adquiridos.
- O resultado dos trabalhos escritos representam 30% da avaliação final
2. Desenvolvimento de trabalho prático em ambiente laboratorial como forma de aprofundar conhecimentos
desenvolver aptidões técnicas, criativas e conceptuais e consolidar competências.
- O resultado dos trabalhos práticos representam 40% da avaliação final
3. Produção sistemática e cumulativa ao longo do curso de um portfólio artístico, com trabalhos individuais e de
grupo, estruturado de acordo com as aptidões adquiridas e o perfil de competências desenvolvidas
- O resultado da produção para portfólio representa 30% da avaliação final

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
1. Viewing of filmography, reading and discussion of recommended texts with production of written reviews
systematizing the acquired fundamental knowledge.
- The results of the written works represent 30% of the final evaluation
2. Development of practical work in laboratory environment as a way to deepen knowledge develop technical, creative
and conceptual skills and consolidate skills.
- The results of the practical work represent 40% of the final evaluation
3. Systematic and cumulative production throughout the course of an artistic portfolio, with individual and group work,
structured according to the acquired skills and the proficiency profile developed
- The result of the production for portfolio represents 30% of the final evaluation

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que as metodologias de ensino contribuam para a consecução dos objetivos, e respetivo
desenvolvimento de conhecimentos, aptidões e competências através de metodologias ativas, que fomentem a
participação dos alunos no processo de ensino aprendizagem. 
A opção pelas metodologias ativas, visa reforçar as aprendizagens dos conhecimentos fundamentais como forma de
atingir os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e a forma como esta contribui para a consecução dos
objetivos de aprendizagem do próprio ciclo de estudos.

Para isso, e de acordo com as metodologias adotadas, justifica-se a seguinte correlação:

Metodologia de ensino "1" correlaciona-se com os objetivos "1" e "2".
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Metodologia de ensino "2" correlaciona-se com os objetivos "3", "4" e "5".
Metodologia de ensino "3" correlaciona-se com os objetivos "3", "4" e "5".

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
It is intended that the teaching methodologies contribute to the achievement of the objectives, and their respective
development of knowledge, skills and competences through active methodologies, that foster the participation of
students in the process of teaching learning.
The option of active methodologies aims to reinforce the learning of fundamental knowledge as a way to achieve the
learning objectives of the curricular unit and how it contributes to the achievement of the learning objectives of the
course of study itself.

For this, and according to the methodologies adopted, the following correlation is justified:

Teaching methodology "1" correlates with objectives "1" and "2".
Teaching methodology "2" correlates with objectives "3", "4" and "5".
Teaching methodology "3" correlates with objectives "3", "4" and "5".

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Langford, M. (2010). Manual de fotografia. UK: Focal Press.
Heinrich, M. (2008). Basics fundamentals of presentation architectural photography. Basileia: Birkhäuser.
Blaker, A. (1989). Handbook for scientific photography. Londres: Focal Press.
Brill, T. (1980). Light - its interation with art and antiquities. Nova York: Plenum Press.
Arnold, C. R., Rolls, P. J. & Stewart, J. (1971). Applied photography. Londres: Focal Press.
Dorrell, P. (1989). Photography in archaelogy and conservation. Cambrige: Cambrige University Press.
Ehrlich, R. (1986). Dicionário de fotografia. Lisboa: Publicações Dom Quixote.
Harris, M. (1993). The manual of interior photography. Londres: Focal Press.

Mapa IV - Design Multimédia

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Design Multimédia

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Multimedia Design

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

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 100h

4.4.1.5. Horas de contacto:
 TP: 45h

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 De acordo com a metodologia de ensino e aprendizagem adotada para o curso (Project Based Learning), a unidade

curricular integra o 1.º projeto multidisciplinar do curso, com o foco no desenvolvimento de um projeto relativo ao
património, museológico ou classificado, no contexto regional. O tema será articulado com a unidade curricular de
Produção Audiovisual e Multimédia - Projeto I, que tem a responsabilidade da coordenação geral do projeto, a realizar
no 1.º semestre do 2.º ano.

4.4.1.7. Observations:
 According to the methodology of teaching and learning adopted for the course (Project Based Learning), the curricular

unit integrates the 1st multidisciplinary project of the course, with the focus on the development of a project related to
heritage, museological or classified, in the context regional. The theme will be articulated with the curricular unit of
Audiovisual Production and Multimedia - Project I, which is responsible for the overall coordination of the project, to
be held in the 1st semester of the 2nd year.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
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Maria Teresa Saruga Barradas Casteleiro Penacho - Doutora (30h)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Aldo Manuel Serra Passarinho - Mestre (15h)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Conhecer os fundamentos das teorias de aprendizagem e a sua relação com o design instrucional
2. Conhecer as diferentes fases do desenvolvimento de um projeto de multimédia com objetivos instrucionais
3. Compreender os conceitos de design aplicados à comunicação audiovisual e multimédia
4. Aplicar a metodologia de projeto no âmbito do design multimédia
5. Avaliar e valorizar o trabalho criativo em equipa multidisciplinar

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. To know the fundamentals of learning theories and their relationship with instructional design
2. Know the different phases of the development of a multimedia project with instructional objectives
3. Understand the design concepts applied to audiovisual and multimedia communication
4. Apply the methodology of design in the scope of multimedia design
5. Evaluate and value creative work in a multidisciplinary team

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Teorias de aprendizagem e os fundamentos do design instrucional
2. Avaliação e análise de necessidades 
Análise de necessidades de formação 
Análise da audiência ou destinatários
Análise de tarefas
Análise do contexto
Análise da tecnologia
Análise dos meios a usar
3. Design para audiovisual e multimédia
Calendarização do projeto
Constituição de equipas multidisciplinares
Especificação dos media
Estrutura de conteúdos
4. Desenvolvimento dos componentes do projeto
Desenvolvimento de ambientes de aprendizagem baseados no computador
Desenvolvimento de ambientes de aprendizagem baseados na internet
Desenvolviemnto de ambientes interativos de difusão a distância
5. Implementação, avaliação e manutenção
Objetivos da avaliação
Validação do projetos e dos conteúdos
Planeamento e desenvolvimento dos instrumentos de medida
Análise dos dados

4.4.5. Syllabus:
1. Theories of learning and the fundamentals of instructional design
2. Assessment and analysis of needs
    Training needs analysis
    Analysis of the audience or recipients
    Task analysis
    Context analysis
    Technology analysis
    Analysis of the means to use
3. Design for audiovisual and multimedia
    Project Timing
    Establishment of multidisciplinary teams
    Specification of the media
    Content structure
4. Development of project components
    Development of computer-based learning environments
    Development of internet-based learning environments
    Development of interactive remote broadcast environments
5. Implementation, evaluation and maintenance
    Objectives of the evaluation
    Validation of projects and contents
Planning and development of measuring instruments
Data analysis

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que os conteúdos programáticos correspondam aos objetivos de aprendizagem da unidade curricular, de
acordo com uma taxonomia de aprendizagem estruturada a partir das metodologias de projeto relativo ao património,
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museológico ou classificado, no contexto regional, com uma progressiva correlação com a sua aplicação teórico
prática em diferentes contextos e com diferentes intencionalidades, valorizando a sua importância no âmbito da
mediatização de conteúdos. 
Assim, justifica-se a seguinte corelação entre conteúdos e objetivos de aprendizagem, a saber:
- Conteúdos "1" e "2", relaciona-se com os objetivos "1" e "2"; 
- Conteúdo "3", relaciona-se com os objetivos "3" e "4"; 
- Conteúdos "4" e "5", relaciona-se com os objetivos "4" e "5";

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is intended that the syllabus contents correspond to the learning objectives of the curricular unit, according to a
structured learning taxonomy based on the heritage, museological or classified design methodologies, in the regional
context, with a progressive correlation with its application theoretical and practical in different contexts and with
different intentions, valuing its importance in the scope of content mediation.
Thus, the following corelation between content and learning objectives is justified, namely:
- Contents "1" and "2", relates to objectives "1" and "2";
- Content "3", relates to objectives "3" and "4";
- Contents "4" and "5", relates to objectives "4" and "5";

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Metodologia centrada em projeto de trabalho (Projet-Based Learning), com o envolvimento de todas as unidades
curriculares do 1º semestre do 3º ano.
- A classificação do projeto representa 50% da avaliação final.
2. Desenvolvimento de trabalho prático em ambiente laboratorial como forma de aprofundar conhecimentos
desenvolver aptidões técnicas, criativas e conceptuais e consolidar competências.
- A classificação do trabalho laboratorial representa 50% da avaliação final.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
1. Methodology focused on project-based learning, with the involvement of all curricular units of the 1st semester of
the 3rd year.
- The project classification represents 50% of the final evaluation.
2. Development of practical work in laboratory environment as a way to deepen knowledge develop technical, creative
and conceptual skills and consolidate skills.
- The classification of laboratorial work represents 50% of the final evaluation.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que as metodologias de ensino contribuam para a consecução dos objetivos, e respetivo
desenvolvimento de conhecimentos, aptidões e competências através de metodologias ativas, que fomentem a
participação dos alunos no processo de ensino aprendizagem. 
A opção pela metodologia de resolução de problemas (PBL) do contexto regional, visa reforçar as aprendizagens no
contexto e a partir deste, como forma de atingir os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e a forma como
esta contribui para a consecução dos objetivos de aprendizagem do próprio ciclo de estudos.

Para isso, e de acordo com as metodologias adotadas, justifica-se a seguinte corelação:

Metodologia de ensino "1" correlaciona-se com os objetivos "1", "2", "3", "4" e "5".
Metodologia de ensino "2" correlaciona-se com os objetivos "4" e "5".

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
It is intended that the teaching methodologies contribute to the achievement of the objectives, and their respective
development of knowledge, skills and competences through active methodologies, that foster the participation of
students in the process of teaching learning.
The option for the problem solving methodology (PBL) of the regional context, aims to reinforce learning in context
and from this, as a way to achieve the learning objectives of the curricular unit and how it contributes to the
achievement of learning objectives of the study cycle itself.

Therefore, according to the methodologies adopted, the following corroboration is justified:

Teaching methodology "1" correlates with objectives "1", "2", "3", "4" and "5".
Teaching methodology "2" correlates with objectives "4" and "5".

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ambrose, G. & Harris, P. (2015). Design thinking for visual communication. Londres: Bloomsbury.
Dabner, D., Stewart, S. & Zempol, E. (2015). Graphic design school: a foundation course for graphic designers working
in print, moving image and digital media. Londres: Thames & Hudson.
Hackos, J. T.; Redish, J. C. (1998). User and Task Analysis for Interface Design. Nova York: John Wiley & Sons, Inc.
Shneiderman, B. [et al.] (2017). Designing the user interface: strategies for effective human-computer interaction.
Boston: Pearson
Wood, D. (2014). Interface design: an introduction to visual communication in UI design. Londres: Bloomsbury
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Mapa IV - Laboratório 3D

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Laboratório 3D

4.4.1.1. Title of curricular unit:
3D Laboratory

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
125h

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP:15h/PL:30h

4.4.1.6. ECTS:
5

4.4.1.7. Observações:
De acordo com a metodologia de ensino e aprendizagem adotada para o curso (Project Based Learning), a unidade
curricular integra o 1.º projeto multidisciplinar do curso, com o foco no desenvolvimento de um projeto relativo ao
património, museológico ou classificado, no contexto regional. O tema será articulado com a unidade curricular de
Produção Audiovisual e Multimédia - Projeto I, que tem a responsabilidade da coordenação geral do projeto, a realizar
no 1.º semestre do 2.º ano.

4.4.1.7. Observations:
According to the methodology of teaching and learning adopted for the course (Project Based Learning), the curricular
unit integrates the 1st multidisciplinary project of the course, with the focus on the development of a project related to
heritage, museological or classified, in the regional context. The theme will be articulated with the curricular unit of
Audiovisual Production and Multimedia - Project I, which is responsible for the overall coordination of the project, to
be held in the 1st semester of the 2nd year.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
António João Palma Duarte Mirrado Paisana - Especialista (45h)

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

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Conhecer a estrutura de softwares 3D e as suas possibilidades de criação. 
2. Compreender a planificação do processo de produção, de forma a atingir os objectvos gráficos desejados. 
3. Compreender as diversas técnicas de modelação 3D e as ferramentas necessárias para cada situação. 
4. Adquirir competências de modelação de Hard Surfaces para criação de ambientes arquitectónicos. 
5. Estar apto a optmizar e agilizar o processo de modelação.
6. Estar apto a desenvolver o processo de texturização. 
7. Aplicar os conhecimentos a edição de imagem na criação de texturas. 
8. Valorizar a integração em trabalho de equipa.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. Know the structure of 3D software and its possibilities of creation.
2. Understand the planning of the production process in order to achieve the desired graphic objects.
3. Understand the various 3D modeling techniques and tools needed for each situation.
4. Acquire modeling skills from Hard Surfaces to create architectural environments.
5. Be able to optimize and streamline the modeling process.
6. Be able to develop the process of texturing.
7. Apply knowledge to image editing in creating textures.
8. To value integration in teamwork.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
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1. Pré-Produção 
1.1. Planeamento 
1.2. Pesquisa  
1.3. Referências 

2. Modelação 3D  
2.1. Configurações das referências 
2.2. Ferramentas de modelação base (primitvas) 
2.3. Ferramentas de modelação avançadas  

3. Texturização 
3.1. Ferramentas de criação UVmaps 
3.2. Ferramenta de edição de imagem aplicadas ao UVmaps  

4. Finalização do modelo 
4.1. Preparação do modelo para exportação

4.4.5. Syllabus:
1. Pre-Production
        1.1. Planning
        1.2. Search
        1.3. References

2. 3D Modeling
        2.1. References settings
        2.2. Basic modeling tools (primitves)
        2.3. Advanced modeling tools

3. Texturization
        3.1. UVmaps authoring tools
        3.2. Image editing tool applied to UVmaps

4. Finalizing the model
        4.1. Preparation of model export

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que os conteúdos programáticos correspondam aos objetivos de aprendizagem da unidade curricular, de
acordo com uma taxonomia de aprendizagem estruturada a partir das metodologias de projeto relativo ao património,
museológico ou classificado, no contexto regional, com uma progressiva correlação com a sua aplicação teórico
prática em diferentes contextos e com diferentes intencionalidades, valorizando a sua importância no âmbito da
mediatização de conteúdos. 
Assim, justifica-se a seguinte correlação entre conteúdos e objetivos de aprendizagem, a saber:
- Conteúdo "1", relaciona-se com os objetivos "1" e "2"; 
- Conteúdo "2", relaciona-se com os objetivos "3", "4" e "5"; 
- Conteúdo "3", relaciona-se com os objetivos "6" e "7"; 
- Conteúdo "4", relaciona-se com os objetivos "7" e "8";

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is intended that the syllabus contents correspond to the learning objectives of the curricular unit, according to a
structured learning taxonomy based on the heritage, museological or classified design methodologies, in the regional
context, with a progressive correlation with its application theoretical and practical in different contexts and with
different intentions, valuing its importance in the scope of content mediation.
Thus, the following correlation between content and learning objectives is justified, namely:
- Content "1", relates to objectives "1" and "2";
- Content "2", relates to objectives "3", "4" and "5";
- Content "3", relates to objectives "6" and "7";
- Content "4", relates to objectives "7" and "8";

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Metodologia centrada em projeto de trabalho (Projet-Based Learning), com o envolvimento de todas as unidades
curriculares do 1º semestre do 3º ano.
- A classificação do projeto representa 40% da avaliação final.
2. Desenvolvimento de trabalho prático em ambiente laboratorial como forma de aprofundar conhecimentos
desenvolver aptidões técnicas, criativas e conceptuais e consolidar competências.
- A classificação do trabalho laboratorial representa 40% da avaliação final.
3. Exibição pública dos projetos de trabalho realizados, privilegiando a participação em festivais, concursos e outros
eventos no domínio do audiovisual e multimédia.
- A classificação da exibição pública do trabalho representa 20% da avaliação final.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
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1. Methodology focused on project-based learning, with the involvement of all curricular units of the 1st semester of
the 3rd year.
- The project classification represents 40% of the final evaluation.
2. Development of practical work in laboratory environment as a way to deepen knowledge develop technical, creative
and conceptual skills and consolidate skills.
- The classification of laboratorial work represents 40% of the final evaluation.
3. Public exhibition of the work projects carried out, favoring the participation in festivals, competitions and other
events in the field of audiovisual and multimedia.
- The classification of the public exhibition of the work represents 20% of the final evaluation.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que as metodologias de ensino contribuam para a consecução dos objetivos, e respetivo
desenvolvimento de conhecimentos, aptidões e competências através de metodologias ativas, que fomentem a
participação dos alunos no processo de ensino aprendizagem. 
A opção pela metodologia de resolução de problemas (PBL) do contexto regional, visa reforçar as aprendizagens no
contexto e a partir deste, como forma de atingir os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e a forma como
esta contribui para a consecução dos objetivos de aprendizagem do próprio ciclo de estudos.

Para isso, e de acordo com as metodologias adotadas, justifica-se a seguinte corelação:

Metodologia de ensino "1" correlaciona-se com os objetivos "1", "3", "4", "5" e "6".
Metodologia de ensino "2" correlaciona-se com os objetivos "5", "6", "7" e "8".
Metodologia de ensino "3" correlaciona-se com os objetivos "5", "6", "7" e "8".

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
It is intended that the teaching methodologies contribute to the achievement of the objectives, and their respective
development of knowledge, skills and competences through active methodologies, that foster the participation of
students in the process of teaching learning.
The option for the problem solving methodology (PBL) of the regional context, aims to reinforce learning in context
and from this, as a way to achieve the learning objectives of the curricular unit and how it contributes to the
achievement of learning objectives of the study cycle itself.

Therefore, according to the methodologies adopted, the following corroboration is justified:

Teaching methodology "1" correlates with objectives "1", "3", "4", "5" and "6".
Teaching methodology "2" correlates with objectives "5", "6", "7" and "8".
Teaching methodology "3" correlates with objectives "5", "6", "7" and "8".

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Barata, J.; Santos, J. (2013). 3DS Max: Curso completo. Lisboa: FCA
Blain, J. (2017). The complete guide to blender graphics: Computer modeling & animation. Nova York: A K Peters/CRC
Press
Wells, P.; Moore, S. (2016). The fundamentals of animation. Londres: Bloomsbury
White, T. (2013). Animation from pencils to pixels. Nova York: Focal Press

Mapa IV - Interação em Tempo Real

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Interação em Tempo Real

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Real Time Interaction

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

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 100h

4.4.1.5. Horas de contacto:
 TP:15/PL:30

4.4.1.6. ECTS:
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5

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Maria Teresa Saruga Barradas Casteleiro Penacho - Doutora (TP: 15h e PL: 30h)

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

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Adquirir conhecimentos introdutórios aos principais conceitos e tecnologia, implicados na criação de experiências
de interação em tempo real.
2. Refletir em torno da significação e da produção de sentido presentes nos diferentes processos de interação. 
3. Diferenciar noções de interação, experiência, interface.
4. Caraterizar as materialidades de diferentes meios e suportes digitais ou híbridos.
5. Integrar microcontroladores em modelos criativos de interação.
6. Implementar algoritmos para diferentes tipos de experiência de interação em tempo real optando pelo(s) ambiente(s)
de programação mais adequado(s).
7. Conceber e realizar um projeto original caracterizado pela presença de interação em tempo real.
8. Validar o papel da mediação técnica implicada num sistema aberto de interação.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. Acquire introductory knowledge to the main concepts and technology, involved in the creation of real-time
interaction experiences.
2. Reflect on the meaning and production of meaning present in the different processes of interaction.
3. Differentiate notions of interaction, experience, interface.
4. Characterize the materialities of different media and digital or hybrid media.
5. Integrate microcontrollers into creative interaction models.
6. Implement algorithms for different types of real-time interaction experience by opting for the most appropriate
programming environment (s).
7. Design and carry out an original project characterized by the presence of real-time interaction.
8. Validate the role of technical mediation implied in an open system of interaction.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Cibernética, Robótica, Inteligência Artificial e a Ciência da Computação.
2. Conceitos de complexidade sistémica, interdependência, emergência, interação e interatividade.
3. A Programação Procedimental e a Programação Orientada-aos-Objetos.
4. A programação interativa e o live coding.
5. Ambientes de programação visual.
6. Interfaces e protocolos de comunicação de dados.
7. O conceito de Computação Estética.
8. A mediação informática em contextos de performatividade.
9. A interação em tempo real na criação de conteúdos multimédia baseados-no-tempo.
10. Introdução à computação física e aos microcontroladores.
11. Introdução aos ambientes de programação Arduino, OpenFrameworks, Processing, Pure Data, SuperCollider e
Unity.
12. Composição de algoritmos generativos.
13. Tratamento e processamento de imagem e som em tempo real.
14. Utilização de tecnologias de base-de-dados para visualização e sonorização.
15. Conceção/implementação de sistemas digitalizados de interação em tempo real.

4.4.5. Syllabus:
1. Cybernetics, Robotics, Artificial Intelligence and Computer Science.
2. Concepts of systemic complexity, interdependence, emergence, interaction and interactivity.
3. Procedural Programming and Object Oriented Programming.
4. Interactive programming and live coding.
5. Visual programming environments.
6. Interfaces and protocols of data communication.
7. The concept of Aesthetic Computing.
8. Computer mediation in contexts of performativity.
9. Real-time interaction in the creation of time-based multimedia content.
10. Introduction to physical computing and microcontrollers.
11. Introduction to Arduino, OpenFrameworks, Processing, Pure Data, SuperCollider and Unity programming
environments.
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12. Generative algorithm composition.
13. Real-time image and sound processing and processing.
14. Use of data base technologies for visualization and sound reproduction.
15. Design / implementation of scanned real-time interaction systems.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Ao objetivo 1, correspondem os conteúdos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; 
ao objetivo 2, correspondem todos os conteúdos; 
ao objetivo 3, correspondem os conteúdos 1, 2, 6 e 9; 
ao objetivo 4, correspondem os conteúdos 1, 6, 8 e 10; 
ao objetivo 5, corresponde o conteúdo 15; 
ao objetivo 6, correspondem os conteúdos 4, 5, 7, 9 e 15; 
ao objetivo 7, correspondem os conteúdos 11, 12, 13, 14 e 15; 
ao objetivo 8, corresponde o conteúdo 15.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
For objective 1, contents 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11;
for objective 2, all the contents correspond;
to objective 3, contents 1, 2, 6 and 9;
to objective 4, the contents 1, 6, 8 and 10;
to objective 5, the content 15;
to objective 6, the contents 4, 5, 7, 9 and 15;
to objective 7, the contents 11, 12, 13, 14 and 15;
to objective 8, content 15.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Cada sessão compreenderá a articulação de uma parte de caráter expositivo e demonstrativo por parte do docente -
introdução a ambiente de programação e estudo de caso(s) - com a subsequente prática de tipo laboratorial, na qual o
aluno, partindo da realização de exercícios propostos pelo docente, procurará aplicar e desenvolver o conhecimento
recebido. Será também promovida a discussão informada de conceitos-chave no âmbito dos conteúdos propostos,
com vista a orientar o aluno na definição do seu projeto individual. Seguindo um regime de avaliação contínua, o
cálculo da nota final contempla as seguintes ponderações: - presença, participação e realização de exercícios em aula
(50%); - desenvolvimento de projeto original de interacção em tempo real (50%). O aluno que se apresenta a exame
(época normal, recurso e especial) realiza uma prova composta por uma parte teórica e uma parte prática (realização
de um projeto original tendo exclusivamente em conta as possibilidades enunciadas).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Each session will include expository and demonstrative contents - introduction to programming environment and case
study (s) - with the subsequent practice of laboratory type, in which the student, starting from the realization of
proposed exercises by the teacher, will seek to apply and develop the knowledge received. It will also promote the
informed discussion of key concepts within the scope of the proposed contents, in order to guide the student in the
definition of his individual project. Following a continuous assessment regime, the calculation of the final grade
includes the following: - attendance, participation and exercises in class (50%); - development of original real-time
interaction project (50%). The student who presents the exam (normal, resource and special epoch) performs a test
composed of a theoretical part and a practical part (realization of an original project taking exclusively into account the
possibilities enunciated).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia adotada visa promover no aluno a aquisição de competências para a estruturação, implementação e
gestão de protoprojectos de interação em tempo real. O contexto teórico-prático em que se desenvolve cria condições
para que o aluno adquira o conhecimento e a experiência necessários à realização dos objetivos de aprendizagem
definidos. A metodologia contempla o início da experiência prática do aluno depois de lhe terem sido demonstrados
os procedimentos técnicos básicos necessários. À medida que o aluno reitera a sua experiência e se depara com
novas questões, estas serão preferencialmente discutidas à luz de um enquadramento conceptual informado e
sustentado pela bibliografia indicada. Esta lógica de caráter heurístico abre espaço a uma aprendizagem mais
personalizada que julgamos ser a necessária à aquisição de aprendizagens e cumprimento dos objetivos definidos
para a conceção e realização de projetos individuais de caráter original. Desta forma, a metodologia pelo método PBL
(Design Based Learning) está definida tendo em conta o favorecimento da aquisição pelo discente das competências
necessárias à realização dos objetivos propostos. Para tal, o aluno necessita das seguintes coordenadas:
- Contacto prático com os ambientes de programação implicados precedido de introdução tutorial aos mesmos;
- Proposição de exercícios preliminares que facilitem uma primeira aproximação prática;
- Abordagem supervisionada pelo docente aos problemas encontrados em contexto de prática laboratorial;
- Contextualização teórica que lhe permita exercer uma reflexão crítica perante as possibilidades que se lhe colocam;
- Desenvolvimento acompanhado de perspetiva pessoal orientada para a futura continuação do trabalho realizado.
A metodologia proposta satisfaz estas necessidades criando as condições para que o aluno realize com sucesso os
objetivos propostos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The methodology adopted aims to promote in the student the acquisition of skills for the structuring, implementation
and management of real-time interaction protoprojects. The theoretical-practical context in which it develops creates
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conditions for the student to acquire the knowledge and experience necessary to achieve the defined learning
objectives. The methodology contemplates the beginning of the student's practical experience after having been
demonstrated the necessary basic technical procedures. As the student reiterates his experience and is confronted
with new questions, these will be preferably discussed in the light of a conceptual framework informed and supported
by the indicated bibliography. This logic of heuristic character opens space for a more personalized learning that we
deem necessary to acquire learning and fulfill the defined objectives for the design and realization of individual
projects of original character. In this way, the methodology based on the PBL (Design Based Learning) method is
defined taking into account the favoring of the acquisition by the student of the competences necessary to achieve the
proposed objectives. To do this, the student needs the following coordinates:
- Practical contact with the programming environments involved preceded by tutorial introduction to them;
- Proposition of preliminary exercises that facilitate a first practical approach;
- Approach supervised by the teacher to the problems found in the context of laboratory practice;
- Theoretical context that allows him to exercise a critical reflection on the possibilities that are posed to him;
- Development accompanied by a personal perspective oriented towards the future continuation of the work carried
out.
The proposed methodology satisfies these needs by creating the conditions for the student to successfully
accomplish the proposed objectives.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Amariei, C. (2015). Arduino Development Cookbook. Birmingham, UK: Packt.
Hermann, T., Hunt, A. & Neuhoff J.G. (2011). The sonification handbook. Brussels: COST.
MVesna, V. (Ed.) (2007) Database aesthetics: art in the age of information overflow. London: Univ. of Minnesota Press.
Perevalov, D. & Tatarnikov, I. (2015). OpenFrameworks essentials. Create stunning interactive
Reas, C. & Fry, B. (2007). Processing: a programming handbook for visual designers and artists. Massachusetts: MIT
Press.
Ryan, M.-L. (2015). Narrative as Virtual Reality. Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media.
Baltimore: Johns Hopkins Univ.
Simanowski, R. (2011). Digital art and meaning. Reading kinetic poetry, text machines. London: Univ. of Minnesota
Press.
Wilson, C., Collins, N. & Cottle D. (2011). The SuperCollider book. Massachusetts: MIT Press.
Zagalo, N. & Branco, P (2015). Creativity in the digital age. London: Springer.

Mapa IV - Museografia

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Museografia

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Museography

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

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 100h

4.4.1.5. Horas de contacto:
 TP:45h

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 De acordo com a metodologia de ensino e aprendizagem adotada para o curso (Project Based Learning), a unidade

curricular integra o 1.º projeto multidisciplinar do curso, com o foco no desenvolvimento de um projeto relativo ao
património, museológico ou classificado, no contexto regional. O tema será articulado com a unidade curricular de
Produção Audiovisual e Multimédia - Projeto I, que tem a responsabilidade da coordenação geral do projeto, a realizar
no 1.º semestre do 2.º ano.

4.4.1.7. Observations:
 According to the methodology of teaching and learning adopted for the course (Project Based Learning), the curricular

unit integrates the 1st multidisciplinary project of the course, with the focus on the development of a project related to
heritage, museological or classified, in the regional context. The theme will be articulated with the curricular unit of
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Audiovisual and Multimedia Production - Project I, which is responsible for the overall coordination of the project, to
be held in the 1st semester of the 2nd year.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Cristina Isabel Silva Pires dos Santos - Especialista (45h)

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

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Conhecer modelos teórico-metodológicos indispensáveis à reflexão crítica e ao exercício fundamentado de tarefas
no âmbito da museografia;
2. Analisar os principais pressupostos teóricos da perspetiva da história da constituição dos requisitos científicos da
disciplina museologia vs museografia;
3. Desenvolver a capacidade para estruturar e concretizar projetos de programação bem como a dinamização,
divulgação e/ou reabilitação do património cultural e museológico;

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. To know the theoretical-methodological models indispensable for the critical reflection and the justified exercise of
tasks in the scope of museography;
2. Analyze the main theoretical assumptions from the perspective of the history of the constitution of the scientific
requirements of the discipline museology vs museography;
3. To develop the capacity to structure and execute programming projects as well as the promotion, dissemination and
/ or rehabilitation of cultural and museological heritage;

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Construção do campo disciplinar da museologia e museografia.
2. O património de um museu: organização, inventariação, preservação, estudo e valorização.
3. O museu no século XXI: do tradicional ao digital.
4. Projeto museográfico: partes constituintes.
5. Plano de comunicação e marketing do projeto museográfico.

4.4.5. Syllabus:
1. Construction of the disciplinary field of museology and museography.
2. The heritage of a museum: organization, inventory, preservation, study and valuation.
3. The museum in the 21st century: from traditional to digital.
4. Museum project: constituent parts.
5. Communication and marketing plan for the museographic project.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que os conteúdos programáticos correspondam aos objetivos de aprendizagem da unidade curricular, de
acordo com uma taxonomia de aprendizagem estruturada a partir das metodologias de projeto relativo ao património,
museológico ou classificado, no contexto regional, com uma progressiva correlação com a sua aplicação teórico
prática em diferentes contextos e com diferentes intencionalidades, valorizando a sua importância no âmbito da
mediatização de conteúdos. 
Assim, justifica-se a seguinte correlação entre conteúdos e objetivos de aprendizagem, a saber:
- Conteúdos "1", "2" e "3" relacionam-se com os objetivos "1" e "2"; 
- Conteúdos "4" e "5" relacionam-se com o objetivo "3";

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is intended that the syllabus contents correspond to the learning objectives of the curricular unit, according to a
structured learning taxonomy based on the heritage, museological or classified design methodologies, in the regional
context, with a progressive correlation with its application theoretical and practical in different contexts and with
different intentions, valuing its importance in the scope of content mediation.
Thus, the following corelation between content and learning objectives is justified, namely:
- Contents "1", "2" and "3" relate to objectives "1" and "2";
- Contents "4" and "5" relate to objective "3";

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Metodologia centrada em projeto de trabalho (Projet-Based Learning), com o envolvimento de todas as unidades
curriculares do 1º semestre do 3º ano.
- A classificação do projeto representa 40% da avaliação final.
2. Visitas de estudo a empresas, espaços culturais e participação em eventos artísticos, científicos e culturais, com
produção de recensões críticas. 
- O resultado da participação nas visitas com produção de recensões representam 30% da avaliação final
3. Trabalhos escritos, como metodologia ativa de organização sistemática do conhecimento e a sua relação com o
processo criativo. 
- A produção de trabalhos escritos representará 30% da avaliação final.
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4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
1. Methodology focused on project-based learning, with the involvement of all curricular units of the 1st semester of
the 3rd year.
- The project classification represents 40% of the final evaluation.
2. Study visits to companies, cultural spaces and participation in artistic, scientific and cultural events, with the
production of critical reviews.
- The result of participation in the recount visits represents 30% of the final evaluation
3. Written work, as an active methodology for the systematic organization of knowledge and its relation to the creative
process.
- The production of written works will represent 30% of the final evaluation.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que as metodologias de ensino contribuam para a consecução dos objetivos, e respetivo
desenvolvimento de conhecimentos, aptidões e competências através de metodologias ativas, que fomentem a
participação dos alunos no processo de ensino aprendizagem. 
A opção pela metodologia de resolução de problemas (PBL) do contexto regional, visa reforçar as aprendizagens no
contexto e a partir deste, como forma de atingir os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e a forma como
esta contribui para a consecução dos objetivos de aprendizagem do próprio ciclo de estudos.

Para isso, e de acordo com as metodologias adotadas, justifica-se a seguinte corelação:

Metodologia de ensino "1" correlaciona-se com o objetivo "3".
Metodologia de ensino "2" correlaciona-se com os objetivos "1" e "2".
Metodologia de ensino "3" correlaciona-se com os objetivos "1", "2" e "3".

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
t is intended that the teaching methodologies contribute to the achievement of the objectives, and their respective
development of knowledge, skills and competences through active methodologies, that foster the participation of
students in the process of teaching learning.
The option for the problem solving methodology (PBL) of the regional context, aims to reinforce learning in context
and from this, as a way to achieve the learning objectives of the curricular unit and how it contributes to the
achievement of learning objectives of the study cycle itself.

Therefore, according to the methodologies adopted, the following corroboration is justified:

Teaching methodology "1" correlates with goal "3".
Teaching methodology "2" correlates with objectives "1" and "2".
Teaching methodology "3" correlates with objectives "1", "2" and "3".

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Desvallées, A. (2003). Que futuro para os museus e para o património cultural na aurora do terceiro milénio. Lugar em
aberto. Revista da APOM, n.1, p.46-75
Hooper-Greenhill, E., ed. Lit. (2001). Museum, media, message. London: Routledge. ISBN 0-415-11672-4.
Neves, J. S.; Santos, J. A.; Lima, M. J. (2013). O panorama museológico em Portugal: os museus e rede portuguesa de
museus na primeira década do século XXI. Lisboa: Direcção-Geral do Património Cultural. ISBN 978-989-8052-62-9.
Rico, J. C. (2001). Montaje de Exposiciones. Museos, Arquitectura, Arte. Madrid: Sílex

Mapa IV - Projeto e Portfólio

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Projeto e Portfólio

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Project and Portfolio

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

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 100h

4.4.1.5. Horas de contacto:
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45h (TP)

4.4.1.6. ECTS:
5

4.4.1.7. Observações:
De acordo com a metodologia de ensino e aprendizagem adotada para o curso (Project Based Learning), a unidade
curricular integra o 1.º projeto multidisciplinar do curso, com o foco no desenvolvimento de um projeto relativo ao
património, museológico ou classificado, no contexto regional. O tema será articulado com a unidade curricular de
Produção Audiovisual e Multimédia - Projeto I, que tem a responsabilidade da coordenação geral do projeto, a realizar
no 1.º semestre do 2.º ano.

4.4.1.7. Observations:
According to the methodology of teaching and learning adopted for the course (Project Based Learning), the curricular
unit integrates the 1st multidisciplinary project of the course, with the focus on the development of a project related to
heritage, museological or classified, in the regional context. The theme will be articulated with the curricular unit of
Audiovisual and Multimedia Production - Project I, which is responsible for the overall coordination of the project, to
be held in the 1st semester of the 2nd year.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Teresa Torres Eça - Doutora (TP: 15h)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Aldo Manuel Serra Passarinho - Mestre (TP: 30h)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Reconhecer o conceito de projeto enquanto esforço individual, ou de equipa, para criar um produto, serviço ou
resultado circunscrito no tempo e com recursos determinados.

2. Conhecer o perfil de competências transversais ao setor das indústrias culturais e criativas, no domínio
interpessoal, metodológico, das aptidões técnicas e criativas

3. Compreender os princípios e os métodos do desenvolvimento de projetos

4. Reconhecer a importância do portfólio enquanto instrumento de comunicação do perfil de competências
individuais, do projeto ou do programa.

5. Conhecer as diferentes metodologias adequadas ao desenvolvimento de projetos

6. Aplicar metodologias adequadas à especificidade e linguagem dos projetos ou programas. 

7. Esquematizar um projeto num dos domínios específicos

8. Planear um projeto atendendo aos princípios e métodos específicos

9. Valorizar o portfólio individual como instrumento de comunicação essencial à comunicação do perfil de
competências ou aptidões

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. Recognize the concept of a project as an individual or team effort to create a product, service or result
circumscribed over time and with specific resources.

2. To know the profile of transversal competences to the sector of the cultural and creative industries, in the
interpersonal, methodological domain, of the technical and creative aptitudes

3. Understand the principles and methods of project development

4. Recognize the importance of the portfolio as an instrument for communicating the profile of individual
competencies, the project or the program.

5. Know the different methodologies appropriate to the development of projects
 
6. Apply appropriate methodologies to the specificity and language of the projects or programs.

7. Design a project in one of the specific domains

8. Plan a project according to the specific principles and methods
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9. To value the individual portfolio as a communication tool essential to the communication of the profile of
competences or skills

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceitos e contextualização histórica das metodologias projetuais

2. Princípios e métodos do desenvolvimento de projetos
Análise e sistematização de informação
Planeamento
Equipas de trabalho
Recursos, meios e orçamentação
Metodologias, processos, princípios e valores da gestão de projetos
Ferramentas de apoio à gestão
Avaliação de projetos

3. Perfil de competências transversais ao setor das indústrias culturais e criativas
Interpessoais
Metodológicas
Capacidades técnicas e criativas

4. Portfólio como instrumento de comunicação do perfil de competências
A relação entre projetos, programas e portfólio
Digital storytelling na estrutura do portfólio
Media digitais na construção do portfólio da biografia vocacional 

5. Metodologias projetuais aplicadas ao projeto
audiovisual
multimédia
museográfico
de performance multimédia
de difusão de informação e conteúdos 
de I&D

4.4.5. Syllabus:
1. Concepts and historical contextualization of the project methodologies

2. Principles and methods of project development
Analysis and systematization of information
Planning
Work teams
Resources, resources and budgeting
Methodologies, processes, principles and values of project management
Management support tools
Evaluation of projects

3. Profile of transversal competences for the cultural and creative industries sector
Interpersonal
Methodological
Technical and creative capabilities

4. Portfolio as an instrument for communicating skills profile
The relationship between projects, programs and portfolio
Digital storytelling in portfolio structure
Digital media in the construction of the portfolio of vocational biography

5. Project methodologies applied to the project
audio-visual
multimedia
museographic
of multimedia performance
dissemination of information and content
of R & D

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que os conteúdos programáticos correspondam aos objetivos de aprendizagem da unidade curricular, de
acordo com uma taxonomia de aprendizagem estruturada a partir das metodologias de projeto relativo ao património,
museológico ou classificado, no contexto regional, com uma progressiva correlação com a sua aplicação teórico
prática em diferentes contextos e com diferentes intencionalidades, valorizando a sua importância no âmbito da
mediatização de conteúdos. 
Assim, justifica-se a seguinte corelação entre conteúdos e objetivos de aprendizagem, a saber:
- Conteúdo "1", relacionam-se com os objetivos "1", "2" e "3";
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- Conteúdos "2" e "3", relacionam-se com os objetivos "1", "2", "3", "4" e "5";
- Conteúdos "4" e "5", relacionam-se com os objetivos "6", "7", "8" e "9";

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is intended that the syllabus contents correspond to the learning objectives of the curricular unit, according to a
structured learning taxonomy based on the heritage, museological or classified design methodologies, in the regional
context, with a progressive correlation with its application theoretical and practical in different contexts and with
different intentions, valuing its importance in the scope of content mediation.
Thus, the following corelation between content and learning objectives is justified, namely:
- Content "1", relate to objectives "1", "2" and "3";
- Contents "2" and "3", relate to objectives "1", "2", "3", "4" and "5";
- Contents "4" and "5", relate to objectives "6", "7", "8" and "9";

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Projet-Based Learning (PBL) através da participação dos estudantes no projeto III (1.º semestre do 3.º ano),
desenvolvido multidisciplinarmente sob coordenação da unidade curricular de Produção Audiovisual e Multimédia -
Projeto I. 
- A classificação do projeto representa 40% da avaliação da avaliação final.
2. Sessões de visionamento de filmografia, leitura e discussão dos textos recomendados com produção de recensões
críticas. 
- O resultado da participação nas discussões e recensões representam 20% da avaliação final
3. Cartografia de conceitos, com recurso a diferentes meios, como metodologia ativa de ensino e aprendizagem . 
- A produção da cartografia de conceito representará 20% da avaliação final.
4. Portfólio individual com a sistematização de conteúdos. 
- A produção do apartado específico no portfólio representa 20% da avaliação final

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
1. Projet-Based Learning (PBL) through the participation of students in project III (1st semester of the 3rd year),
developed multidisciplinarly under the coordination of the curricular unit of Audiovisual and Multimedia Production -
Project I.
- The project classification represents 40% of the evaluation of the final evaluation.
2. Sessions of viewing of filmography, reading and discussion of the recommended texts with production of critical
reviews.
- The result of participation in the discussions and reviews represents 20% of the final evaluation
3. Cartography of concepts, using different means, as an active teaching and learning methodology.
- The production of concept cartography will represent 20% of the final evaluation.
4. Individual portfolio with the systematization of contents.
- The production of the specific section in the portfolio represents 20% of the final evaluation

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que as metodologias de ensino contribuam para a consecução dos objetivos, e respetivo
desenvolvimento de conhecimentos, aptidões e competências através de metodologias ativas, que fomentem a
participação dos alunos no processo de ensino aprendizagem. 
A opção pela metodologia de resolução de problemas (PBL) do contexto regional, visa reforçar as aprendizagens no
contexto e a partir deste, como forma de atingir os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e a forma como
esta contribui para a consecução dos objetivos de aprendizagem do próprio ciclo de estudos.

Para isso, e de acordo com as metodologias adotadas, justifica-se a seguinte correlação:

Metodologia de ensino "1" correlaciona-se com os objetivos "5", "6", "7", "8" e "9".
Metodologia de ensino "2" correlaciona-se com os objetivos "1", "2", "3", "4" e "5".
Metodologia de ensino "3" correlaciona-se com os objetivos "3", "4", "5", "6", "7".
Metodologia de ensino "4" correlaciona-se com os objetivos "6", "7", "8" e "9".

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
t is intended that the teaching methodologies contribute to the achievement of the objectives, and their respective
development of knowledge, skills and competences through active methodologies, that foster the participation of
students in the process of teaching learning.
The option for the problem solving methodology (PBL) of the regional context, aims to reinforce learning in context
and from this, as a way to achieve the learning objectives of the curricular unit and how it contributes to the
achievement of learning objectives of the study cycle itself.

Therefore, according to the methodologies adopted, the following correlation is justified:

Teaching methodology "1" correlates with objectives "5", "6", "7", "8" and "9".
Teaching methodology "2" correlates with objectives "1", "2", "3", "4" and "5".
Teaching methodology "3" correlates with objectives "3", "4", "5", "6", "7".
Teaching methodology "4" correlates with objectives "6", "7", "8" and "9".

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Berkun, S. (2008). Making Things Happen: Mastering Project Management (Theory in Practice). London, Uk: O'Reilly
Media, Inc. 
Hackos, J. T. & Redish J. C. (1999). User and Task Analysis For Interface Design. Nova York: Wiley.
Haugan, G. (2011). Project Management Fundamentals: Key Concepts and Methodology (2.ª edição). Virginia:
Management Concepts.
Kalbach, J. (2016). Mapping Experiences. London, Uk: O'Reilly Media, Inc.
Batson, T., Coleman, K. S., Chen, H. L., Watson, C. E., Rhodes, T. L., & Harver, A. (Eds.). (2017). Field guide to eportfolio.
Washington, DC: Association of American Colleges and Universities.
Coleman, K.S. (2017). An a/r/tist in wonderland: Exploring identity, creativity and digital portfolios as a/r/tographer,
Ph.D. dissertation, Melbourne Graduate School of Education, University of Melbourne, Australia, 2017     

Mapa IV - Produção Audiovisual e Multimédia - Projeto I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Produção Audiovisual e Multimédia - Projeto I

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Audiovisual and Multimedia Production - Project I

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

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 125h

4.4.1.5. Horas de contacto:
 15h (TP), 30h (PL)

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 De acordo com a metodologia de ensino e aprendizagem adotada para o curso (Project Based Learning), a unidade

curricular integra o 1.º projeto multidisciplinar do curso, com o foco no desenvolvimento de um projeto relativo ao
património, museológico ou classificado, no contexto regional. Esta UC tem a responsabilidade da coordenação geral
do projeto, a realizar no 1.º semestre do 2.º ano.

 Pretende-se desenvolver um projeto de natureza museográfica, a partir de conteúdos de carácter patrimonial ou
centrado nos recursos endógenos, de forma a potenciar a sua internacionalização, promoção, comunicação e a
valorização do conhecimento.

4.4.1.7. Observations:
 According to the methodology of teaching and learning adopted for the course (Project Based Learning), the curricular

unit integrates the 1st multidisciplinary project of the course, with the focus on the development of a project related to
heritage, museological or classified, in the context regional. This UC is responsible for the overall coordination of the
project, to be held in the 1st semester of the 2nd year.

 It is intended to develop a project of museographic nature, based on patrimonial content or focused on endogenous
resources, in order to promote its internationalization, promotion, communication and the valorization of knowledge.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Tiago José Caldas Nunes - Especialista (PL:30h)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Aldo Manuel Serra Passarinho - Mestre (TP:15h)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 1. Conhecer o contexto relativo ao património, museológico ou classificado, de âmbito regional.

 2. Analisar contextos patrimoniais para mediação e definição de requisitos técnicos.
 3. Planear projetos aplicados à museografia e à mediatização de conteúdos.

 4. Estar apto a alocar recursos e organizar equipas de trabalho.
 5. Aplicar metodologias de projeto na resolução de problemas em espaços de mediação expositivos.

 6. Utilizar ferramentas para a conceção, produção e concretização de projetos audiovisuais e multimédia e sua
articulação, avaliação e validação.
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7. Adequar o projeto audiovisual e multimédia ao espaço museológico e ao público-alvo pretendido.
8. Exibir o projeto desenvolvido, publicamente e em portefólio artístico.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. To know the context related to heritage, museological or classified, of regional scope.
2. Analyze patrimonial contexts for mediation and definition of technical requirements.
3. To plan projects applied to museography and the mediatization of contents.
4. Be able to allocate resources and organize work teams.
5. Apply project methodologies in solving problems in expository mediation spaces.
6. Use tools for the design, production and implementation of audiovisual and multimedia projects and their
articulation, evaluation and validation.
7. To adapt the audiovisual and multimedia project to the museum space and the intended target audience.
8. Show the project developed, publicly and in artistic portfolio.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Análise do Estado da Arte
1.1. Definição do Problema a Abordar
1.2. Definir Objetivos

2. Planificação de Projeto
2.1. Cronograma
2.3. Custos
2.4. Recursos
2.5. Organização de Equipas de Trabalho

3. Gestão de Projetos de Âmbito Museográfico
3.1. Progresso, Monitorização e Controlo
3.2. Resolução de Problemas
3.3. Produção e Implementação
3.4. Ferramentas Colaborativas

4. Disseminação de Resultados
4.1. Apresentação Pública
4.2. Atualização do Portfólio

4.4.5. Syllabus:
1. Analysis of the State of Art
       1.1. Definition of the problem to be addressed
       1.2. Define Objectives

2. Project Planning
       2.1. Schedule
       2.3. Costs
       2.4. Resources
       2.5. Organization of Work Teams

3. Management of Museographic Projects
       3.1. Progress, Monitoring and Control
       3.2. Troubleshooting
       3.3. Production and Implementation
       3.4. Collaborative Tools

4. Dissemination of Results
       4.1. Public Presentation
       4.2. Portfolio Update

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que os conteúdos programáticos correspondam aos objetivos de aprendizagem da unidade curricular, de
acordo com uma taxonomia de aprendizagem estruturada a partir das metodologias de projeto relativo ao património,
museológico ou classificado, no contexto regional, com uma progressiva correlação com a sua aplicação teórico
prática em diferentes contextos e com diferentes intencionalidades, valorizando a sua importância no âmbito da
mediatização de conteúdos. 
Assim, justifica-se a seguinte correlação entre conteúdos e objetivos de aprendizagem, a saber:
- Conteúdo "1", relaciona-se com os objetivos "1" e "2"; 
- Conteúdo "2", relaciona-se com os objetivos "3" e "4"; 
- Conteúdo "3", relaciona-se com os objetivos "5" e "6" e "7"; 
- Conteúdo "4", relaciona-se com os objetivos "7" e "8";

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is intended that the syllabus contents correspond to the learning objectives of the curricular unit, according to a
structured learning taxonomy based on the heritage, museological or classified design methodologies, in the regional



25/05/2022 23:03 NCE/18/1800105 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c172d303-9458-1554-87fb-5ba908ca2c59&formId=5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bb… 56/112

context, with a progressive correlation with its application theoretical and practical in different contexts and with
different intentions, valuing its importance in the scope of content mediation.
Thus, the following correlation between content and learning objectives is justified, namely:
- Content "1", relates to objectives "1" and "2";
- Content "2", relates to objectives "3" and "4";
- Content "3", relates to goals "5" and "6" and "7";
- Content "4", relates to objectives "7" and "8";

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Metodologia centrada em projeto de trabalho (Projet-Based Learning), com o envolvimento de todas as unidades
curriculares do 1º semestre do 3º ano.
- A classificação do projeto representa 40% da avaliação final.
2. Desenvolvimento de trabalho prático em ambiente laboratorial como forma de aprofundar conhecimentos
desenvolver aptidões técnicas, criativas e conceptuais e consolidar competências.
- A classificação do trabalho laboratorial representa 20% da avaliação final.
3. Produção de trabalhos escritos e cartografias visuais como metodologia ativa de organização sistemática do
conhecimento e a sua relação com o processo criativo.
- A classificação dos trabalhos escritos representam 20% da avaliação final.
4. Exibição pública dos projetos de trabalho realizados, privilegiando a participação em festivais, concursos e outros
eventos no domínio do audiovisual e multimédia.
- A classificação da exibição pública do trabalho representa 20% da avaliação final.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
1. Methodology focused on project-based learning, with the involvement of all curricular units of the 1st semester of
the 3rd year.
- The project classification represents 40% of the final evaluation.
2. Development of practical work in laboratory environment as a way to deepen knowledge develop technical, creative
and conceptual skills and consolidate skills.
- The classification of laboratorial work represents 20% of the final evaluation.
3. Production of written works and visual cartographies as an active methodology for the systematic organization of
knowledge and its relation to the creative process.
- The classification of written works represents 20% of the final evaluation.
4. Public exhibition of the work projects carried out, favoring the participation in festivals, competitions and other
events in the field of audiovisual and multimedia.
- The classification of the public exhibition of the work represents 20% of the final evaluation.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que as metodologias de ensino contribuam para a consecução dos objetivos, e respetivo
desenvolvimento de conhecimentos, aptidões e competências através de metodologias ativas, que fomentem a
participação dos alunos no processo de ensino aprendizagem. 
A opção pela metodologia de resolução de problemas (PBL) do contexto regional, visa reforçar as aprendizagens no
contexto e a partir deste, como forma de atingir os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e a forma como
esta contribui para a consecução dos objetivos de aprendizagem do próprio ciclo de estudos.

Para isso, e de acordo com as metodologias adotadas, justifica-se a seguinte correlação:

Metodologia de ensino "1" correlaciona-se com os objetivos "3", "4", "5" e "6".
Metodologia de ensino "2" correlaciona-se com os objetivos "5", "6" e "7".
Metodologia de ensino "3" correlaciona-se com os objetivos "1", "2", "3", "7" e "8".
Metodologia de ensino "4" correlaciona-se com os objetivos "7" e "8".

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
It is intended that the teaching methodologies contribute to the achievement of the objectives, and their respective
development of knowledge, skills and competences through active methodologies, that foster the participation of
students in the process of teaching learning.
The option for the problem solving methodology (PBL) of the regional context, aims to reinforce learning in context
and from this, as a way to achieve the learning objectives of the curricular unit and how it contributes to the
achievement of learning objectives of the study cycle itself.

Therefore, according to the methodologies adopted, the following correlation is justified:

Teaching methodology "1" correlates with objectives "3", "4", "5" and "6".
Teaching methodology "2" correlates with objectives "5", "6" and "7".
Teaching methodology "3" correlates with objectives "1", "2", "3", "7" and "8".
Teaching methodology "4" correlates with objectives "7" and "8".

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Anico, M. (2008). Museus e pós-modernidade: discursos e performances em contextos museológicos locais. Lisboa:
ISCSP.
Ferreira, I. (2016). Criatividade nos Museus - Espaços Entre e Elementos de Mediação. Casal de Cambra: Caleidoscópio
e Direção Geral do Património Cultural. 
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Mirzoeff, N. (2013). The visual culture reader. Londres: Routledge.
Project Management Institute (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide).
Newtown Square: Project Management Inst
Rose, G. (2016). Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials. Los Angeles: Sage.
Rothman, J. (2016). Manage Your Project Portfolio: Increase Your Capacity. Pragmatic Bookshelf
Totten, C. W. (2014). An architectural aproach to level design. Massachusetts, USA: A K Peters/CRC Press.
Zelanski, P. & Fisher, M. P. (2011). The art of seeing. Upper Saddle River: Prentice Hall.

Mapa IV - Animação e Grafismo Digital

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Animação e Grafismo Digital

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Digital Animation and Graphics

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

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 125h

4.4.1.5. Horas de contacto:
 TP:15h/PL:30h

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 De acordo com a metodologia de ensino e aprendizagem adotada para o curso (Project Based Learning), a unidade

curricular integra o 2.º projeto multidisciplinar do curso, com o foco no desenvolvimento de um projeto orientado para
o espaço público, concretizando-se num evento na comunidade. O tema será articulado com a unidade curricular de
Produção Audiovisual e Multimédia - Projeto II, que tem a responsabilidade da coordenação geral do projeto, a realizar
no 2.º semestre do 2.º ano.

4.4.1.7. Observations:
 According to the methodology of teaching and learning adopted for the course (Project Based Learning), the curricular

unit integrates the 2nd multidisciplinary project of the course, with the focus on the development of a project oriented
to the public space, concretizing in a event in the community. The theme will be articulated with the curricular unit of
Audiovisual and Multimedia Production - Project II, which is responsible for the general coordination of the project, to
be held in the 2nd semester of the 2nd year.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 António João Palma Duarte Mirrado Paisana - Especialista (TP:15h/PL:30h)

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

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 1. Conhecer os conceitos básicos de animação de grafismo digital

 2. Compreender as técnicas e as tecnologias aplicadas à composição de gráficos em movimento
 3. Estar apto a realizar tarefas com ferramentas de produção e edição de gráficos em movimento
 4. Estar apto a integrar elementos 2D e 3D na produção de conteúdos audiovisuais e multimédia
 5. Desenvolver competências ao nível dos fluxos de trabalho na produção audiovisual e multimédia

 6. Valorizar o trabalho em equipas multidisciplinares na consecução de projetos

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 1. Know the basic concepts of digital graphics animation

 2. Understand the techniques and technologies applied to the composition of moving graphics
 3. Be able to perform tasks with tools to produce and edit moving graphics

 4. Be able to integrate 2D and 3D elements in the production of audiovisual and multimedia content
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5. Develop skills in workflows in audiovisual and multimedia production
6. To value the work in multidisciplinary teams in the accomplishment of projects

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Fundamentos de Animação 2D e 3D
2. Ferramentas Digitais
3. Pré-produção
4. Produção
5. Integração de Elementos em Pós-produção

4.4.5. Syllabus:
1. Fundamentals of 2D and 3D Animation
2. Digital Tools
3. Pre-Production
4. Production
5. Integration of Elements in Post-Production

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que os conteúdos programáticos correspondam aos objetivos de aprendizagem da unidade curricular, de
acordo com uma taxonomia de aprendizagem estruturada a partir das metodologias de projeto, relacionando com o
território como laboratório exterior de interpretação de conteúdos patrimoniais, amplificando as expressões culturais,
com uma progressiva corelação com a sua aplicação teórico prática em diferentes contextos e com diferentes
intencionalidades, valorizando a sua importância no âmbito da mediatização de conteúdos. 
Assim, justifica-se a seguinte correlação entre conteúdos e objetivos de aprendizagem, a saber:
- Conteúdo "1", relaciona-se com os objetivos "1" e "2"; 
- Conteúdo "2", relaciona-se com o objetivo "3"; 
- Conteúdo "3", relaciona-se com os objetivos "3", "4" e "5";
- Conteúdo "4", relaciona-se com os objetivos "4", "5" e "6";
- Conteúdo "5", relaciona-se com os objetivos "4", "5" e "6";

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is intended that the programmatic contents correspond to the learning objectives of the curricular unit, according to
a structured learning taxonomy based on the project methodologies, relating to the territory as an external laboratory
for the interpretation of heritage contents, amplifying the cultural expressions, with a progressive corelation with its
practical theoretical application in different contexts and with different intentions, valuing its importance in the scope
of content mediation.
Thus, the following correlation between content and learning objectives is justified, namely:
- Content "1", relates to objectives "1" and "2";
- Content "2", relates to objective "3";
- Content "3", relates to objectives "3", "4" and "5";
- Content "4", relates to objectives "4", "5" and "6";
- Content "5", relates to objectives "4", "5" and "6";

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Project-Based Learning (PBL) através da participação dos estudantes no projeto II (2.º semestre do 2.º ano), com
foco no projeto para espaço púbilco, desenvolvido sob coordenação da unidade curricular de Produção Audiovisual e
Multimédia - Projeto II. 
- A classificação do projeto representa 40% da avaliação final.
2. Sessões de visionamento de filmografia recomendada com produção de recensões críticas. 
- O resultado das recensões representam 20% da avaliação final
3. Desenvolvimento de trabalho prático em ambiente laboratorial como forma de aprofundar conhecimentos
desenvolver aptidões técnicas, criativas e conceptuais e consolidar competências.
- A classificação do trabalho laboratorial representa 20% da avaliação final.
4. Exibição pública dos projetos de trabalho realizados, privilegiando a participação em festivais, concursos e outros
eventos no domínio do audiovisual e multimédia.
- A classificação da exibição pública representa 20% da avaliação final

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
1. Project-Based Learning (PBL) through the participation of students in project II (2nd semester of 2nd year), focusing
on the project for public space, developed under the coordination of the curricular unit of Audiovisual and Multimedia
Production - Project II.
- The project classification represents 40% of the final evaluation.
2. Sessions of viewing of recommended filmography with production of critical reviews.
- The result of the reviews represents 20% of the final evaluation
3. Development of practical work in laboratory environment as a way to deepen knowledge develop technical, creative
and conceptual skills and consolidate skills.
- The classification of laboratorial work represents 20% of the final evaluation.
4. Public exhibition of the work projects carried out, favoring the participation in festivals, competitions and other
events in the field of audiovisual and multimedia.
- The classification of the public exhibition represents 20% of the final evaluation
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4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que as metodologias de ensino contribuam para a consecução dos objetivos, e respetivo
desenvolvimento de conhecimentos, aptidões e competências através de metodologias ativas, que fomentem a
participação dos alunos no processo de ensino aprendizagem. 
A opção pela metodologia de resolução de problemas (PBL) do contexto regional, visa reforçar as aprendizagens no
contexto e a partir deste, como forma de atingir os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e a forma como
esta contribui para a consecução dos objetivos de aprendizagem do próprio ciclo de estudos.

Para isso, e de acordo com as metodologias adotadas, justifica-se a seguinte correlação:

Metodologia de ensino "1" correlaciona-se com os objetivos "3", "4", "5" e "6".
Metodologia de ensino "2" correlaciona-se com os objetivos "1" e "2".
Metodologia de ensino "3" correlaciona-se com os objetivos "3", "4" e "5".
Metodologia de ensino "4" correlaciona-se com os objetivos "5" e "6".

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
It is intended that the teaching methodologies contribute to the achievement of the objectives, and their respective
development of knowledge, skills and competences through active methodologies, that foster the participation of
students in the process of teaching learning.
The option for the problem solving methodology (PBL) of the regional context, aims to reinforce learning in context
and from this, as a way to achieve the learning objectives of the curricular unit and how it contributes to the
achievement of learning objectives of the study cycle itself.

For this, and according to the methodologies adopted, the following correlation is justified:

Teaching methodology "1" correlates with objectives "3", "4", "5" and "6".
Teaching methodology "2" correlates with objectives "1" and "2".
Teaching methodology "3" correlates with objectives "3", "4" and "5".
Teaching methodology "4" correlates with objectives "5" and "6".

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Crook, I.; Beare, P. (2016). Motion Graphics: Principles and Practices from the Ground Up. Nova York: Bloomsbury 
Roberts, S. (2011). Character animation fundamentals : developing skills for 2D and 3D character animation. Oxford:
Focal Press
Wells, P.; Moore, S. (2016). The fundamentals of animation. Londres: Bloomsbury
White, T. (2013). Animation from pencils to pixels. Nova York: Focal Press
Wyatt, A. (2011). The complete digital animation course : the principles, practice and techniques of successful digital
animation. Londres: Thames & Hudson

Mapa IV - Design do Som

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Design do Som

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Sound Design

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

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 100h

4.4.1.5. Horas de contacto:
 15h (TP) e 30h (PL)

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 De acordo com a metodologia de ensino e aprendizagem adotada para o curso (Project Based Learning), a unidade

curricular integra o 2.º projeto multidisciplinar do curso, com o foco no desenvolvimento de um projeto orientado para
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o espaço público, concretizando-se num evento na comunidade. O tema será articulado com a unidade curricular de
Produção Audiovisual e Multimédia - Projeto II, que tem a responsabilidade da coordenação geral do projeto, a realizar
no 2.º semestre do 2.º ano.

4.4.1.7. Observations:
According to the methodology of teaching and learning adopted for the course (Project Based Learning), the curricular
unit integrates the 2nd multidisciplinary project of the course, with the focus on the development of a project oriented
to the public space, concretizing in a event in the community. The theme will be articulated with the curricular unit of
Audiovisual and Multimedia Production - Project II, which is responsible for the general coordination of the project, to
be held in the 2nd semester of the 2nd year.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Nelson Filipe Brito Nunes - Especialista (TP: 15 e PL: 30h)

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

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
a) Conhecer os fundamentos propostos por cada autor ou modelo de análise estudados.
b) Compreender a multiplicidade de formas de relação entre o som, a palavra e a imagem na produção de objetos
audiovisuais.
c) Compreender a diversidade de configurações técnicas para espetáculos em espaço público, eventos, rádio e
multimédia.
d) Examinar estudos de caso(s) a partir da análise dos métodos de desenvolvimento de projetos sonoros e/ou
audiovisual.
e) Estar apto a manipular o som e separá-lo nas suas componentes.
f) Desenvolver ferramentas de análise com vista a uma progressiva autonomia do estudante para a concepção e
recepção crítica em espetáculos, eventos, rádio e multimédia.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
a) To know the fundamentals proposed by each author or model of analysis studied.
b) Understand the multiplicity of forms of relation between sound, word and image in the production of audiovisual
objects.
c) Understand the diversity of technical configurations for shows in public space, events, radio and multimedia.
d) Examine case studies (s) from the analysis of methods of development of sound and / or audiovisual projects.
e) Be able to manipulate the sound and separate it into its components.
f) To develop analysis tools aiming at a progressive autonomy of the student for the conception and critical reception
in spectacles, events, radio and multimedia.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1 - HISTÓRIA E FUNDAMENTOS DE DESIGN DE SOM 
1.1 - Psicoacústica
1.2 - Estética/Paisagem sonora
1.3 - Sinestesia
1.4 - Vocabulário/léxico sonoro
1.5 - Ergonomia sonora
1.6 - História e técnicas 'Foley'

2 - AUDIOVISÃO 
2.1 - Perceção das influências do som: movimento, velocidade 
2.2 - Influências do som na perceção do tempo na imagem 
2.3 - Audição Causal, Audição Semântica, Audição Reduzida, Harmonia e Contraponto

3 - DESIGN DE SOM PARA AUDIOVISUAL E MULTIMÉDIA 
3.1 - Cinema, Vídeo e Rádio 
3.2 - Eventos em espaço público
3.3 - Sistemas interativos e interfaces 
3.4 - Som para ambientes imersivos 

4 - PROCESSO DE DESIGN DO SOM
4.1 - Pré-produção 
4.2 - Produção
4.3 - Pós-produção

4.4.5. Syllabus:
1 - HISTORY AND FUNDAMENTALS OF SOUND DESIGN
1.1 - Psychoacoustics
1.2 - Aesthetics / Sound landscape
1.3 - Synesthesia
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1.4 - Vocabulary / vocabulary
1.5 - Sound Ergonomics
1.6 - History and techniques 'Foley'

2 - AUDIOVISÃO
2.1 - Perceived influence of sound: movement, speed
2.2 - Influences of sound in the perception of time in the image
2.3 - Causal Hearing, Semantic Hearing, Reduced Hearing, Harmony and Counterpoint

3 - SOUND DESIGN FOR AUDIOVISUAL AND MULTIMEDIA
3.1 - Cinema, Video and Radio
3.2 - Events in public space
3.3 - Interactive systems and interfaces
3.4 - Sound for immersive environments

4 - SOUND DESIGN PROCESS
4.1 - Pre-Production
4.2 - Production
4.3 - Post-production

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Para atingir o Objetivo a): Conteúdos 1 a 4;
Para atingir o Objetivo b): Conteúdos 1, 2 e 3;
Para atingir o Objetivo c): Conteúdos 1, 2 e 3;
Para atingir o Objetivo d): Conteúdos 1, 2 e 3;
Para atingir o Objetivo e): Conteúdos 2, 3 e 4; 
Para atingir o Objetivo f): Conteúdos 3 e 4;

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
To achieve Objective a): Contents 1 to 4;
To achieve Objective b): Contents 1, 2 and 3;
To achieve Objective c): Contents 1, 2 and 3;
To achieve Objective d): Contents 1, 2 and 3;
To achieve Objective e): Contents 2, 3 and 4;
To achieve Objective f): Contents 3 and 4;

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas sessões teóricas os conceitos e modelos de análise serão estudados a partir da exposição teórica dos mesmos,
com base na bibliografia da unidade curricular. Para além da exposição teórica, as aulas desenvolvem-se a partir da
análise de objetos audiovisuais, na íntegra ou parcialmente, privilegiando-se o estudo e a comparação de excertos.
(Frequência - 50%) 
Nas sessões teórico/praticas: (50%) 
- Exercícios individuais/coletivos de análise audiovisual. 
- Desenvolvimento de conteúdos sonoros, síntese, foley e sampling. 
- Exercícios de sonorização e desenvolvimento de narrativas sonoras.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
In the theoretical sessions, the concepts and models of analysis will be studied from their theoretical exposition, based
on the bibliography of the curricular unit. In addition to the theoretical exposition, the classes are developed from the
analysis of audiovisual objects, in whole or in part, privileging the study and comparison of excerpts. (Frequency -
50%)
In the theoretical / practical sessions: (50%)
- Individual / collective exercises of audiovisual analysis.
- Development of sound contents, synthesis, foley and sampling.
- Sound reinforcement exercises and development of sound narratives.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Através das sessões teóricas com avaliação por frequência, permite-se atingir os objetivos: 
a) Conhecer os fundamentos propostos por cada autor ou modelo de análise estudados.
b) Compreender a multiplicidade de formas de relação entre o som, a palavra e a imagem na produção de objetos
audiovisuais.
c) Compreender a diversidade de configurações técnicas para espetáculos em espaço público, eventos, rádio e
multimédia.
Através das sessões teórico/prática com avaliação por trabalho individual/grupo, permite-se atingir os objetivos: 
d) Examinar estudos de caso(s) a partir da análise dos métodos de desenvolvimento de projetos sonoros e/ou
audiovisual.
e) Estar apto a manipular o som e separá-lo nas suas componentes.
f) Desenvolver ferramentas de análise com vista a uma progressiva autonomia do estudante para a concepção e
recepção crítica em espetáculos, eventos, rádio e multimédia
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4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Through the theoretical sessions with evaluation by frequency, it is possible to reach the objectives:
a) To know the foundations proposed by each author or model of analysis studied.
b) Understand the multiplicity of forms of relation between sound, word and image in the production of audiovisual
objects.
c) Understand the diversity of technical configurations for shows in public space, events, radio and multimedia.
Through the theoretical / practical sessions with evaluation by individual / group work, it is possible to reach the
objectives:
d) Examine case studies (s) from the analysis of methods of development of sound and / or audiovisual projects.
e) Be able to manipulate the sound and separate it into its components.
f) To develop analysis tools aiming at a progressive autonomy of the student for the conception and critical reception
in shows, events, radio and multimedia

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ament, V. T. (2014). The Foley Grail. The art of performing sound for film, games, and animation. UK: Taylor & Francis
LTD
Carvalho, F. (1998). Composição e produção musical com o PC. Lisboa: FCA.
Chion, M. (1994). AudioVision. New York: Columbia University Press
Huber, D. M. & Runstein, R. (2013). Modern recording technics. UK: Focal Press.
Kenny, T. (1999). Sound for picture: the art of sound design in film and television. USA: Hal Leonard Publ. Corp.
Kerner, M. M. (1989). The art of the sound effects editor. Boston: Focal Press
Langford, S. (2013). Digital audio editing. Correcting and enhacing audio in ProTools, Logic Pro, Cubase e Studio One.
UK:Focal Press.
Rayburn, R. (2011). Eargle's the microphone book. A guide to microphone design and application. MA: Focal Press.
Whittington, W. (2007). Sound design and science fiction. Austin, EUA: University of Texas Press.     

Mapa IV - Computação para a Prática Criativa

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Computação para a Prática Criativa

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Computing for Creative Practice

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

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 100h

4.4.1.5. Horas de contacto:
 TP:45h

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 De acordo com a metodologia de ensino e aprendizagem adotada para o curso (Project Based Learning), a unidade

curricular integra o 2.º projeto multidisciplinar do curso, com o foco no desenvolvimento de um projeto orientado para
o espaço público, concretizando-se num evento na comunidade. O tema será articulado com a unidade curricular de
Produção Audiovisual e Multimédia - Projeto II, que tem a responsabilidade da coordenação geral do projeto, a realizar
no 2.º semestre do 2.º ano. 

 Nesta unidade curricular os alunos aprendem a utilizar conceitos computacionais como sequência, alternativa,
repetição, tempo-real e concorrência ao mesmo tempo que utilizam uma ferramenta para a criação de projetos
experimentais, nomeadamente projection mapping, instalações interativas e desenvolvimento de conteúdos
experienciais.

4.4.1.7. Observations:
 According to the adopted teaching and learning methodology for the course (Project Based Learning), the curricular

unit integrates the 2nd multidisciplinary project of the course, with the focus on the development of a project oriented
to the public space, concretizing in a event in the community. The theme will be articulated with the curricular unit of
Audiovisual and Multimedia Production - Project II, which is responsible for the general coordination of the project, to
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be held in the 2nd semester of the 2nd year.
In this curricular unit students learn to use computational concepts such as sequence, alternative, repetition, real-time
and concurrency, while using a tool for the creation of experimental projects, namely projection mapping, interactive
installations and development of experiential contents.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
João Paulo Mestre Pinheiro Ramos e Barros - Doutor (30h)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
João Carlos da Fonseca Cabral - Especialista (15h)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Ao completar esta unidade curricular, o aluno deverá ser capaz de:
1. Conhecer conceitos computacionais orientados para a criação de projetos de projection mapping, instalações
interativas e desenvolvimento de conteúdos experienciais 
2. Implementar algoritmos simples utilizando sequência, alternativa e repetição numa linguagem de programação
gráfica e numa linguagem de programação sequencial.
3. Aplicar abstração e modularidade no desenvolvimento de produções criativas.
4. Implementar produções criativas com a ferramenta estudada.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Upon completion of this course, students should be able to:
1. To know computer concepts oriented to the creation of projects of projection mapping, interactive installations and
development of experiential contents
2. Implement simple algorithms using sequence, alternative and repetition in a graphical programming language and in
a sequential programming language.
3. Apply abstraction and modularity in the development of creative productions.
4. Implement creative productions with the tool studied.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Utilização de operadores COMP (Components), TOP (Texture Operators), CHOP (Channel Operators), SOP (Surface
Operators), MAT (Material Operators ) e DAT (Data Operators);
2. Modularidade, composição e parameterização de operadores.
3. Utilização de video, imagens e geometria 3D;
4. Utilização de expressões matemáticas;
5. Scripting em Python: conceitos de instrução, variável, constante, função, parâmetros, sequência, alternativa e
repetição; 
6. Integração de interfaces de controlo interativas como por exemplo Kinect (camera), Leap Motion ou outros ;
7. Ligação a outros softwares e interfaces e controlo externo.

4.4.5. Syllabus:
1. Use of COMP (Components), TOP (Texture Operators), CHOP (Channel Operators), SOP (Surface Operators), MAT
(Material Operators) and DAT (Data Operators) operators;
2. Modularity, composition and parameterization of operators.
3. Use of video, images and 3D geometry;
4. Use of mathematical expressions;
5. Scripting in Python: concepts of instruction, variable, constant, function, parameters, sequence, alternative and
repetition;
6. Integration of interactive control interfaces such as Kinect (camera), Leap Motion or others;
7. Connection to other software and interfaces and external control.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que os conteúdos programáticos correspondam aos objetivos de aprendizagem da unidade curricular, de
acordo com uma taxonomia de aprendizagem estruturada a partir das metodologias de projeto, relacionando com o
território como laboratório exterior de interpretação de conteúdos patrimoniais, amplificando as expressões culturais
numa lógica de preservação de memórias, com uma progressiva correlação com a sua aplicação teórico prática em
diferentes contextos e com diferentes intencionalidades, valorizando a sua importância no âmbito da mediatização de
conteúdos. 
Assim, justifica-se a seguinte corelação entre conteúdos e objetivos de aprendizagem, a saber:
- Objetivo "1", relaciona-se com os conteúdos "1", "2", "3", "4", "5", "6" e "7"; 
- Objetivo "2", relaciona-se com os conteúdos "1", "2", "4" e "5"; 
- Objetivo "3", relaciona-se com os conteúdos "1", "2", "3", "5", "6" e "7";
- Objetivo "4", relaciona-se com os conteúdos "1", "2", "3", "4", "5", "6" e "7";

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is intended that the programmatic contents correspond to the learning objectives of the curricular unit, according to
a structured learning taxonomy based on the project methodologies, relating to the territory as an external laboratory
for the interpretation of heritage contents, amplifying the cultural expressions in a logic of memory preservation, with a
progressive correlation with its practical theoretical application in different contexts and with different intentions,
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valuing its importance in the scope of content mediation.
Thus, the following corelation between content and learning objectives is justified, namely:
- Objective "1", relates to the contents "1", "2", "3", "4", "5", "6" and "7";
- Objective "2", relates to the contents "1", "2", "4" and "5";
- Goal 3 relates to the contents 1, 2, 3, 5, 6 and 7;
- Objective 4 relates to the contents 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7;

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Metodologia centrada em projeto de trabalho (Projet-Based Learning), com o envolvimento de todas as unidades
curriculares do 1º semestre do 3º ano.
- A classificação do projeto representa 50% da avaliação final.
2. Desenvolvimento de trabalho prático em ambiente laboratorial como forma de aprofundar conhecimentos
desenvolver aptidões técnicas, criativas e conceptuais e consolidar competências. O ensino de cada tema iniciar-se-á
pela apresentação e discussão em sala de aula dos vários conteúdos. A aprendizagem é realizada com base na
realização de exercícios que permitem adquirir competências que serão utilizadas na realização do projeto final. Antes
da realiação de cada exercício é feita uma demonstração utilizando um exemplo semelhante. São também visualizados
e discutidos exemplos de maior dimensão que permitam identificar novas técnicas a aplicar. 
- A classificação do trabalho laboratorial representa 50% da avaliação final.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
1. Methodology focused on project-based learning, with the involvement of all curricular units of the 1st semester of
the 3rd year.
- The project grading represents 50% of the final evaluation.
2. Development of practical work in laboratory environment as a way to deepen knowledge develop technical, creative
and conceptual skills and consolidate skills. The teaching of each theme will begin with the presentation and
discussion in the classroom of the various contents. The learning is carried out based on the accomplishment of
exercises that allow to acquire competences that will be used in the accomplishment of the final project. Before
demonstrating each exercise, a demonstration is made using a similar example. Larger examples are also visualized
and discussed to identify new techniques to be applied.
- The grading of laboratorial work represents 50% of the final evaluation.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que as metodologias de ensino contribuam para a consecução dos objetivos, e respetivo
desenvolvimento de conhecimentos, aptidões e competências através de metodologias ativas, que fomentem a
participação dos alunos no processo de ensino aprendizagem. 
A opção pela metodologia de resolução de problemas (PBL) do contexto regional, visa reforçar as aprendizagens no
contexto e a partir deste, como forma de atingir os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e a forma como
esta contribui para a consecução dos objetivos de aprendizagem do próprio ciclo de estudos.

Para isso, e de acordo com as metodologias adotadas, justifica-se a seguinte corelação:
Metodologia de ensino "1" correlaciona-se com os objetivos "2", "3" e "4".
Metodologia de ensino "2" correlaciona-se com os objetivos "1", "2" e "3".

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
It is intended that the teaching methodologies contribute to the achievement of the objectives, and their respective
development of knowledge, skills and competences through active methodologies, that foster the participation of
students in the process of teaching learning.
The option for the problem solving methodology (PBL) of the regional context, aims to reinforce learning in context
and from this, as a way to achieve the learning objectives of the curricular unit and how it contributes to the
achievement of learning objectives of the study cycle itself.

Therefore, according to the methodologies adopted, the following corroboration is justified:
Teaching methodology "1" correlates with objectives "2", "3" and "4".
Teaching methodology "2" correlates with objectives "1", "2" and "3".

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Elburz Sorkhabi, "An Introduction To TouchDesigner", disponível em http://book.nvoid.com, consultado em 2018/10/04.
Matthew Ragan, "TouchDesigner", disponível em at https://matthewragan.com/teaching-resources/touchdesigner/,
consultado em 2018/10/04.
Derivative, disponível em https://www.derivative.ca, consultado em 2018/10/04.
Python for Non-Programmers, disponível em https://wiki.python.org/moin/BeginnersGuide/NonProgrammers,
consultado em 2018/10/04.

Mapa IV - Escrita Criativa

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Escrita Criativa
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4.4.1.1. Title of curricular unit:
Creative Writing

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
100h

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP:45h

4.4.1.6. ECTS:
5

4.4.1.7. Observações:
De acordo com a metodologia de ensino e aprendizagem adotada para o curso (Project Based Learning), a unidade
curricular integra o 2.º projeto multidisciplinar do curso, com o foco no desenvolvimento de um projeto orientado para
o espaço público, concretizando-se num evento na comunidade. O tema será articulado com a unidade curricular de
Produção Audiovisual e Multimédia - Projeto II, que tem a responsabilidade da coordenação geral do projeto, a realizar
no 2.º semestre do 2.º ano.

4.4.1.7. Observations:
According to the methodology of teaching and learning adopted for the course (Project Based Learning), the curricular
unit integrates the 2nd multidisciplinary project of the course, with the focus on the development of a project oriented
to the public space, concretizing in a event in the community. The theme will be articulated with the curricular unit of
Audiovisual and Multimedia Production - Project II, which is responsible for the general coordination of the project, to
be held in the 2nd semester of the 2nd year.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Sandra Isabel das Candeias Guerreiro Dias - Doutora (45h)

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

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Problematizar conceitos de linguagem, literatura e texto poético;
2. Refletir sobre considerações pragmáticas de leitura e escrita;
3. Contextualizar a Poesia Experimental Portuguesa na história da arte e literatura portuguesas dos séculos XX e XXI;
4. Compreender a natureza e processos performativos da linguagem;
5. Aplicar e demonstrar os conceitos e teorias abordadas na criação original e fundamentada de textos e performances
literárias;
6. Praticar tipologias e conceitos diversificados, interdisciplinares e atuais de escrita e performance poética;

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. To problematize concepts of language, literature and poetic text;
2. Reflect on pragmatic reading and writing considerations;
3. To contextualize Portuguese Experimental Poetry in the history of Portuguese art and literature of the 20th and 21st
centuries;
4. Understand the nature and performative processes of language;
5. Apply and demonstrate the concepts and theories addressed in the original and grounded creation of literary texts
and performances;
6. To practice diversified, interdisciplinary and current typologies and concepts of writing and poetic performance;

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. O que é a poesia? Liberdade, transgressão e metarreflexão;
2. Gesto (re)criador e função social da poesia? Noções de interação, intermedialidade e intervenção;
3. Modelos de criação literária: o caso da Poesia Experimental Portuguesa;
4. Poesia e performance: aspetos performativos e pragmáticos da criação e performance textual;
5. A poesia e a performance como metodologias de reflexão e intervenção estética;
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4.4.5. Syllabus:
1. What is poetry? Freedom, transgression and meta reflection;
2. Gesture (re) creator and social function of poetry? Notions of interaction, intermediation and intervention;
3. Models of literary creation: the case of Portuguese Experimental Poetry;
4. Poetry and performance: performative and pragmatic aspects of creation and textual performance;
5. Poetry and performance as methodologies of reflection and aesthetic intervention;

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Conteúdo 1 - objetivo 1;
Conteúdo 2 - objetivo 2;
Conteúdo 3 - objetivo 3;
Conteúdo 4 - objetivo 4
Conteúdo 5 - objetivos 5 e 6.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Content 1 - objective 1;
Content 2 - objective 2;
Content 3 - objective 3;
Content 4 - objective 4
Content 5 - objectives 5 and 6.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Metarreflexão e análise dos conceitos e teorias enunciados nos conteúdos programáticos a partir de materiais de
natureza diversificada (poemas, artigos científicos, ensaios, performances de tipologia diversa, fotografia, ilustração
gráfica, documentos audiovisuais, multimédia e sonoros, entre outros);
2. Prática sistemática de exercícios de escrita criativa;
3. Prática sistemática de exercícios de performance poética;
4. A avaliação divide-se em: 50%, relativa à produção em aula dos exercícios mencionados em 2 e 3; 50 %, relativa à
criação e apresentação de um projeto final de performance poética;

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
1. Meta reflection and analysis of the concepts and theories enunciated in the programmatic contents from materials of
diverse nature (poems, scientific articles, essays, performances of diverse typology, photography, graphic illustration,
audio-visual, multimedia and sound documents, among others);
2. Systematic practice of creative writing exercises;
3. Systematic practice of poetic performance exercises;
4. The assessment is divided into: 50%, relative to the production in class of the exercises mentioned in 2 and 3; 50%,
regarding the creation and presentation of a final project of poetic performance;

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Metodologia 1 - objetivos 1, 2, 3 e 4;
Metodologias 2, 3 e 4 - objetivos 1, 2, 3, 4, 5 e 6;

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Methodology 1 - objectives 1, 2, 3 and 4;
Methodologies 2, 3 and 4 - objectives 1, 2, 3, 4, 5 and 6;

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Aguilar, G., & Cámara, M. (2017). A máquina performática - a literatura no campo experimental. (G. Andrade, Trad.). Rio
de Janeiro: Rocco.
Aristóteles. (2003). Poética. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.
Bernstein, C. (1992). A poetics. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
Drucker, J. (1998). Visual Performance of the Poetic Text. Em C. Bernstein (Ed.), Close Listening: Poetry and the
Performed Word (pp. 131–161). New York; Oxford: Oxford University Press.
Ferrando, B. (2009). El arte de la performance: elementos de creación. Valencia: Ediciones Mahali.
Gräbner, C., & Casas, A. (Eds.). (2011). Performing poetry: body, place and rhythm in the poetry performance.
Amsterdam; New York: Rodopi.
Penot-Lacassagne, O., & Théval, G. (Eds.). (2018). Poésie & performance. Nantes: Éditions Cécile Defaut.
Torres, R. (Ed.). (2014). Poesia Experimental Portuguesa: Contextos, Ensaios, Entrevistas, Metodologias. Porto:
Edições Universidade Fernando Pessoa.

Mapa IV - Tecnologia para Performance Audiovisual

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Tecnologia para Performance Audiovisual
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4.4.1.1. Title of curricular unit:
Technology for Audiovisual Performance

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
100h

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP:15h/PL:30h

4.4.1.6. ECTS:
5

4.4.1.7. Observações:
De acordo com a metodologia de ensino e aprendizagem adotada para o curso (Project Based Learning), a unidade
curricular integra o 2.º projeto multidisciplinar do curso, com o foco no desenvolvimento de um projeto orientado para
o espaço público, concretizando-se num evento na comunidade. O tema será articulado com a unidade curricular de
Produção Audiovisual e Multimédia - Projeto II, que tem a responsabilidade da coordenação geral do projeto, a realizar
no 2.º semestre do 2.º ano.
Esta unidade curricular pretende sensibilizar os alunos para o potencial de utilização performativa do audiovisual e
multimédia em espaço público e habilitá-los com as competências para integrarem equipas para a sua concretização.
Sendo um campo com aproximações diversas, deve ser caracterizado em termos das funções, aplicações e
motivações que fazem o estado da arte. Mas é igualmente imprescindível promover o conhecimento e manuseamento
tecnológico que permita desenvolver uma perspetiva autoral.

4.4.1.7. Observations:
According to the methodology of teaching and learning adopted for the course (Project Based Learning), the curricular
unit integrates the 2nd multidisciplinary project of the course, with the focus on the development of a project oriented
to the public space, concretizing in a event in the community. The theme will be articulated with the curricular unit of
Audiovisual and Multimedia Production - Project II, which is responsible for the general coordination of the project, to
be held in the 2nd semester of the 2nd year.
This curricular unit aims to help students to view the potential of performative use of audiovisual and multimedia in
public space. Being a field with diverse approaches, it must be characterized in terms of the functions, applications
and motivations that make the state of the art. But it is also imperative to promote the knowledge and technological
manipulation that allows developing an author perspective.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Paula Gouveia Varanda - Doutora (TP:15h/PL:30h)

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

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Compreender o âmbito das práticas abrangidas pelo termo performance audiovisual. 
2. Identificar casos distintos em estilos estéticos, disciplinas artísticas envolvidas e formas de aplicação, adquirindo
familiaridade com as tecnologias para performance audiovisual. 
3. Aquisição de competências de manipulação de aplicações informáticas para instalação em espaços públicos de
exterior, em relação com o património edificado e espaço urbano, ou espaços culturais de interior abertos ao público. 
4. Desenvolver aptidões na conceptualização e perceção das relações de inclusão, interação e participação dos
visitantes, espetadores e transeuntes.
5. Capacidade de concretização - seja na liderança de projetos ao nível da concepção ou ao nível da direção técnica. 
6. Dominar a linguagem específica, técnica, mas também da linguagem conceptual no domínio da interatividade, da
cultura de obra aberta e performativa e da arte pública audiovisual.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. Understand the scope of the practices covered by the audiovisual performance term.
2. Identify different cases in aesthetic styles, artistic disciplines involved and forms of application, acquiring familiarity
with the technologies for audiovisual performance.
3. Acquisition of computer manipulation skills for installation in public outdoor spaces, in relation to built heritage and
urban space, or indoor cultural spaces open to the public.
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4. Develop skills in the conceptualization and perception of the inclusion, interaction and participation relationships of
visitors, spectators and passers-by.
5. Ability to achieve - be in project leadership at the level of design or at the level of technical direction.
6. Mastering the specific language, technical, but also conceptual language in the field of interactivity, the culture of
open and performative work and audiovisual public art.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. O que é a performance digital: significado, progressão, âmbito e escalas, em Portugal e no limite de projetos
Europeus, com enfoque no processo de instalação em espaços públicos de exterior e interior;
2. Conceitos subjacentes: razões para a prática, objetivos dos projetos, afiliação disciplinar, distinção autoral e
dimensão pública.
3. Tecnologias para produção e apresentação: relação entre conhecimentos existentes e a adquirir de tecnologias
específicas de produção e a sua utilização na criação de espaços de fruição e interação com o público, espetador ou
participativo. 
4. Parcerias necessárias: que entidades e como envolvê-las para a concretização de projetos no espaço público.
5. Mercado de trabalho: revisão dos conteúdos na perspectiva de futuras oportunidades profissionais no contexto
local, regional e nacional.

4.4.5. Syllabus:
1. What is the digital performance: meaning, progression, scope and scales, in Portugal and in European projects,
focusing on the process of installation in public spaces of exterior and interior;
2. Underlying concepts: reasons for practice, project objectives, disciplinary affiliation, authorial distinction and public
dimension.
3. Technologies for production and presentation: the relationship between existing knowledge and the acquisition of
specific production technologies and their use in creating spaces for enjoyment and interaction with the public,
spectator or participatory.
4. Partnerships required: what entities and how to involve them in the realization of projects in the public space.
5. Labor market: review of contents in the perspective of future professional opportunities in the local, regional and
national context.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que os conteúdos programáticos correspondam aos objetivos de aprendizagem da unidade curricular, de
acordo com uma taxonomia de aprendizagem estruturada a partir das metodologias de projeto, relacionando com o
território como laboratório exterior de interpretação de conteúdos patrimoniais. A relação do audiovisual e multimédia
com a arquitetura e os espaços públicos, ampliando e renovando a sua fruição, requer problematizar uma dimensão
espacial e temporal de diálogo e interação com os locais de apresentação, as instituições envolvidas e os públicos.

Assim, justifica-se a seguinte corelação entre conteúdos e objetivos de aprendizagem, a saber:
- Conteúdo "1", relaciona-se com os objetivos "1" e "2"; 
- Conteúdo "2", relaciona-se com os objetivos "1", "2" e "4"; 
- Conteúdo "3", relaciona-se com os objetivos "3", "4" e "5"; 
- Conteúdos "4" e "5", relacionam-se com os objetivos "4", "5" e "6";

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is intended that the program contents correspond to the learning objectives of the curricular unit, according to a
structured learning taxonomy based on the project methodologies, relating to the territory as an external laboratory for
the interpretation of heritage contents. The relationship between audiovisual and multimedia with architecture and
public spaces, broadening and renewing their enjoyment, requires the problematic of a spatial and temporal dimension
of dialogue and interaction with the places of presentation, the institutions involved and the public.
 
Thus, the following corelation between content and learning objectives is justified, namely:
- Content "1", relates to objectives "1" and "2";
- Content "2", relates to objectives "1", "2" and "4";
- Content "3", relates to objectives "3", "4" and "5";
- Contents "4" and "5", relate to objectives "4", "5" and "6";

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Metodologia centrada em projeto de trabalho (Projet-Based Learning), com o envolvimento de todas as unidades
curriculares do 1º semestre do 3º ano.
- A classificação do projeto representa 40% da avaliação final.
2. Visitas de estudo a empresas, espaços culturais e participação em eventos artísticos, científicos e culturais, com
produção de recensões críticas. 
- O resultado da participação nas visitas com produção de recensões representam 20% da avaliação final
3. Desenvolvimento de trabalho prático em ambiente laboratorial como forma de aprofundar conhecimentos
desenvolver aptidões técnicas, criativas e conceptuais e consolidar competências. 
- A classificação do trabalho laboratorial representa 20% da avaliação final.
4. Exibição pública dos projetos de trabalho realizados, privilegiando a participação em festivais, concursos e outros
eventos no domínio do audiovisual e multimédia.
- A classificação da exibição pública representa 20% da avaliação final.
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4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
1. Methodology focused on project-based learning, with the involvement of all curricular units of the 1st semester of
the 3rd year.
- The project classification represents 40% of the final evaluation.
2. Study visits to companies, cultural spaces and participation in artistic, scientific and cultural events, with the
production of critical reviews.
- The result of participation in the recount visits represents 20% of the final evaluation
3. Development of practical work in laboratory environment as a way to deepen knowledge develop technical, creative
and conceptual skills and consolidate skills.
- The classification of laboratorial work represents 20% of the final evaluation.
4. Public exhibition of the work projects carried out, favoring the participation in festivals, competitions and other
events in the field of audiovisual and multimedia.
- The classification of the public exhibition represents 20% of the final evaluation.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que as metodologias de ensino contribuam para a consecução dos objetivos, e respetivo
desenvolvimento de conhecimentos, aptidões e competências através de metodologias ativas, que fomentem a
participação dos alunos no processo de ensino aprendizagem.
Os objetivos da unidade curricular concentram-se em conhecimentos e competências que se adquirem de formas
diversas. Por um lado é necessária uma componente de exposição sobre as características do campo de trabalho,
utilizando definições e empregando um léxico próprio, com recurso à ilustração de uma abrangente diversidade e
práticas, que privilegiam várias disciplinas e atuam em contextos socio-culturais porventura distintos. 
A opção pela metodologia de resolução de problemas (PBL) do contexto regional, visa reforçar as aprendizagens no
contexto e a partir deste, como forma de atingir os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e a forma como
esta contribui para a consecução dos objetivos de aprendizagem do próprio ciclo de estudos. Trata-se de uma área de
inovação e pesquisa com relevância para a valorização do audiovisual na vivência da sociedade e na qualidade de
vida, pelo que deve ser entendida como oportunidade profissionalizante. 

Para isso, e de acordo com as metodologias adotadas, justifica-se a seguinte correlação:

Metodologia de ensino "1" correlaciona-se com os objetivos "3" e "4".
Metodologia de ensino "2" correlaciona-se com os objetivos "1", "2" e "4".
Metodologia de ensino "3" correlaciona-se com os objetivos "3", "4", "5" e "6".
Metodologia de ensino "4" correlaciona-se com os objetivos "4", "5" e "6".

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
It is intended that the teaching methodologies contribute to the achievement of the objectives, and their respective
development of knowledge, skills and competences through active methodologies, that foster the participation of
students in the process of teaching learning.
The objectives of the curricular unit are focused on knowledge and skills acquired in different ways. On the one hand,
an exposition component on the characteristics of the field of work is needed, using definitions and employing a
lexicon of its own, using an illustration of a wide diversity and practices that privilege several disciplines and act in
different socio-cultural contexts.
The option for the problem solving methodology (PBL) of the regional context, aims to reinforce learning in context
and from this, as a way to achieve the learning objectives of the curricular unit and how it contributes to the
achievement of learning objectives of the study cycle itself. It is an area of   innovation and research with relevance for
the valuation of the audiovisual in the experience of the society and in the quality of life, reason why it must be
understood like professional opportunity.

Therefore, according to the methodologies adopted, the following correlations is justified:

Teaching methodology "1" correlates with objectives "3" and "4".
Teaching methodology "2" correlates with objectives "1", "2" and "4".
Teaching methodology "3" correlates with objectives "3", "4", "5" and "6".
Teaching methodology "4" correlates with objectives "4", "5" and "6".

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Baker, C. C., & Sicchio, K. (2016). Intersecting Art and Technology in Practice Techne/Technique/Technology.
Routledge.
Carvalhais, M. & Verdicchio, M. (Eds.). (2014). xCoAx 2014 Proceedings of the Second conference on Computation,
Communication, Aesthetics and X. Porto: Universidade do Porto.
Correia, N. (2013). Interactive audiovisual objects. School of Arts, Design and Architecture. Thesis
Maniello, D. (2015). Augmented Reality in Public Spaces. Basic Techniques for Video Mapping. Italy: Le Penseur
Manovich, L. (2001). The Language of New Media. Cambridge, Mass: MIT Press.
Paul, C. (2008). Digital Art. London: Thames & Hudson.
Richardson, J., Gorbman, C., & Vernallis, C. (2013). The Oxford Handbook of New Audiovisual Aesthetics. Oxford
University Press.
Vicente, A., & Ferreira, H. (Eds.). (2014). Post-Screen: Device, Medium and Concept. Lisboa: Faculdade de Belas-Artes
da Universidade de Lisboa.
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Mapa IV - Produção Audiovisual e Multimédia - Projeto II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Produção Audiovisual e Multimédia - Projeto II

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Audiovisual and Multimedia Production - Project II

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

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
125h

4.4.1.5. Horas de contacto:
15h (TP), 30h (PL)

4.4.1.6. ECTS:
5

4.4.1.7. Observações:
De acordo com a metodologia de ensino e aprendizagem adotada para o curso (Project Based Learning), a unidade
curricular integra o 2.º projeto multidisciplinar do curso, com o foco no desenvolvimento de um projeto orientado para
o espaço público, concretizando-se num evento na comunidade. 
Esta UC tem a responsabilidade da coordenação geral do projeto, a realizar no 2.º semestre do 2.º ano.
Pretende-se desenvolver um projeto que utilize o território como laboratório exterior de interpretação de conteúdos
patrimoniais, amplificando as expressões culturais numa lógica de preservação de memórias.

4.4.1.7. Observations:
According to the methodology of teaching and learning adopted for the course (Project Based Learning), the curricular
unit integrates the 2nd multidisciplinary project of the course, with the focus on the development of a project oriented
to the public space, concretizing in a event in the community.
This UC is responsible for the overall coordination of the project, to be held in the 2nd semester of the 2nd year.
It is intended to develop a project that uses the territory as an external laboratory for the interpretation of patrimonial
contents, amplifying the cultural expressions in a logic of preservation of memories.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Aldo Manuel Serra Passarinho - Mestre (TP:15h/PL:15h)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Tiago José Caldas Nunes - Especialista (PL:15h)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Conhecer o contexto relativo ao património a às expressões culturais da comunidade.
2. Analisar contextos culturais e patrimoniais para intervenção no espaço público.
3. Planear projetos aplicados à mediatização de conteúdos na elaboração de narrativas visuais.
4. Estar apto a alocar recursos e organizar equipas de trabalho.
5. Aplicar metodologias de projeto na realização de simulações e virtualizações no espaço público, com uso de
tecnologias.
6. Utilizar ferramentas para a conceção, produção e concretização de projetos de performance audiovisual e
multimédia.
7. Adequar o projeto audiovisual e multimédia ao espaço público e ao público-alvo pretendido.
8. Exibir o projeto desenvolvido, publicamente e em portefólio artístico.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. To know the context related to the heritage and to the cultural expressions of the community.
2. Analyze cultural and patrimonial contexts for intervention in the public space.
3. To plan projects applied to the mediatization of contents in the elaboration of visual narratives.
4. Be able to allocate resources and organize work teams.
5. Apply project methodologies in the execution of simulations and virtualizations in the public space, using
technologies.
6. Use tools for the design, production and implementation of audiovisual and multimedia performance projects.
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7. To adapt the audiovisual and multimedia project to the public space and the intended target audience.
8. Show the project developed, publicly and in artistic portfolio.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Análise do Estado da Arte
1.1. Definição do Problema a Abordar
1.2. Definir Objetivos

2. Planificação de Projeto
2.1. Cronograma
2.3. Custos
2.4. Recursos
2.5. Organização de Equipas de Trabalho

3. Gestão de Projetos de Mediatização de Conteúdos para Espaço Público
3.1. Progresso, Monitorização e Controlo
3.2. Resolução de Problemas
3.3. Produção e Implementação
3.4. Ferramentas Colaborativas

4. Disseminação de Resultados
4.1. Apresentação Pública
4.2. Atualização do Portfólio

4.4.5. Syllabus:
1. Analysis of the State of Art
       1.1. Definition of the problem to be addressed
       1.2. Define Objectives

2. Project Planning
       2.1. Schedule
       2.3. Costs
       2.4. Resources
       2.5. Organization of Work Teams

3. Management of Content Mediation Projects for Public Space
       3.1. Progress, Monitoring and Control
       3.2. Troubleshooting
       3.3. Production and Implementation
       3.4. Collaborative Tools

4. Dissemination of Results
       4.1. Public Presentation
       4.2. Portfolio Update

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que os conteúdos programáticos correspondam aos objetivos de aprendizagem da unidade curricular, de
acordo com uma taxonomia de aprendizagem estruturada a partir das metodologias de projeto, relacionando com o
território como laboratório exterior de interpretação de conteúdos patrimoniais, amplificando as expressões culturais
numa lógica de preservação de memórias, com uma progressiva correlação com a sua aplicação teórico prática em
diferentes contextos e com diferentes intencionalidades, valorizando a sua importância no âmbito da mediatização de
conteúdos. 
Assim, justifica-se a seguinte correlação entre conteúdos e objetivos de aprendizagem, a saber:
- Conteúdo "1", relaciona-se com os objetivos "1" e "2"; 
- Conteúdo "2", relaciona-se com os objetivos "3" e "4"; 
- Conteúdo "3", relaciona-se com os objetivos "5" e "6" e "7"; 
- Conteúdo "4", relaciona-se com os objetivos "7" e "8";

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is intended that the programmatic contents correspond to the learning objectives of the curricular unit, according to
a structured learning taxonomy based on the project methodologies, relating to the territory as an external laboratory
for the interpretation of heritage contents, amplifying the cultural expressions in a logic of memory preservation, with a
progressive correlation with its practical theoretical application in different contexts and with different intentions,
valuing its importance in the scope of content mediation.
Thus, the following correlation between content and learning objectives is justified, namely:
- Content "1", relates to objectives "1" and "2";
- Content "2", relates to objectives "3" and "4";
- Content "3", relates to objectives "5" and "6" and "7";
- Content "4", relates to objectives "7" and "8";

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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1. Metodologia centrada em projeto de trabalho (Projet-Based Learning), com o envolvimento de todas as unidades
curriculares do 1º semestre do 3º ano.
- A classificação do projeto representa 40% da avaliação final.
2. Desenvolvimento de trabalho prático em ambiente laboratorial como forma de aprofundar conhecimentos
desenvolver aptidões técnicas, criativas e conceptuais e consolidar competências.
- A classificação do trabalho laboratorial representa 20% da avaliação final.
3. Produção de trabalhos escritos e cartografias visuais como metodologia ativa de organização sistemática do
conhecimento e a sua relação com o processo criativo.
- A classificação dos trabalhos escritos representam 20% da avaliação final.
4. Exibição pública dos projetos de trabalho realizados, privilegiando a participação em festivais, concursos e outros
eventos no domínio do audiovisual e multimédia.
- A classificação da exibição pública do trabalho representa 20% da avaliação final.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
1. Methodology focused on project-based learning, with the involvement of all curricular units of the 1st semester of
the 3rd year.
- The project classification represents 40% of the final evaluation.
2. Development of practical work in laboratory environment as a way to deepen knowledge develop technical, creative
and conceptual skills and consolidate skills.
- The classification of laboratorial work represents 20% of the final evaluation.
3. Production of written works and visual cartographies as an active methodology for the systematic organization of
knowledge and its relation to the creative process.
- The classification of written works represents 20% of the final evaluation.
4. Public exhibition of the work projects carried out, favoring the participation in festivals, competitions and other
events in the field of audiovisual and multimedia.
- The classification of the public exhibition of the work represents 20% of the final evaluation.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que as metodologias de ensino contribuam para a consecução dos objetivos, e respetivo
desenvolvimento de conhecimentos, aptidões e competências através de metodologias ativas, que fomentem a
participação dos alunos no processo de ensino aprendizagem. 
A opção pela metodologia de resolução de problemas (PBL) do contexto regional, visa reforçar as aprendizagens no
contexto e a partir deste, como forma de atingir os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e a forma como
esta contribui para a consecução dos objetivos de aprendizagem do próprio ciclo de estudos.

Para isso, e de acordo com as metodologias adotadas, justifica-se a seguinte correlação:

Metodologia de ensino "1" correlaciona-se com os objetivos "3", "4", "5" e "6".
Metodologia de ensino "2" correlaciona-se com os objetivos "5", "6" e "7".
Metodologia de ensino "3" correlaciona-se com os objetivos "1", "2", "3", "7" e "8".
Metodologia de ensino "4" correlaciona-se com os objetivos "7" e "8".

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
It is intended that the teaching methodologies contribute to the achievement of the objectives, and their respective
development of knowledge, skills and competences through active methodologies, that foster the participation of
students in the process of teaching learning.
The option for the problem solving methodology (PBL) of the regional context, aims to reinforce learning in context
and from this, as a way to achieve the learning objectives of the curricular unit and how it contributes to the
achievement of learning objectives of the study cycle itself.

For this, and according to the methodologies adopted, the following correlation is justified:

Teaching methodology "1" correlates with objectives "3", "4", "5" and "6".
Teaching methodology "2" correlates with objectives "5", "6" and "7".
Teaching methodology "3" correlates with objectives "1", "2", "3", "7" and "8".
Teaching methodology "4" correlates with objectives "7" and "8".

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Project Management Institute (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide).
Newtown Square: Project Management Institute
Gaddy, D. (2018). Media Design and Technology for Live Entertainment: Essential Tools for Video Presentation. Nova
York: Routledge
Gillette, J. M. (2013). Theatrical Design and Production: An Introduction to Scene Design and Construction, Lighting,
Sound, Costume, and Makeup. Nova York: McGraw-Hill Education
Rothman, J. (2016). Manage Your Project Portfolio: Increase Your Capacity. Pragmatic Bookshelf

Mapa IV - Transmedia Storytelling

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Transmedia Storytelling
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4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Transmedia Storytelling

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

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 100h

4.4.1.5. Horas de contacto:
 TP:45h

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 De acordo com a metodologia de ensino e aprendizagem adotada para o curso (Project Based Learning), a unidade

curricular integra o 3.º projeto multidisciplinar do curso, com o foco num projeto no domínio do documentarismo e
património do contexto regional. O tema será articulado com a unidade curricular de Produção Audiovisual e
Multimédia - Projeto III, que tem a responsabilidade da coordenação geral do projeto, a realizar no 1.º semestre do 3.º
ano.

4.4.1.7. Observations:
 According to the methodology of teaching and learning adopted for the course (Project Based Learning), the curricular

unit integrates the 3rd multidisciplinary project of the course, focusing on a project in the field of documentation and
heritage of the regional context. The theme will be articulated with the curricular unit of Audiovisual Production and
Multimedia - Project III, which is responsible for the overall coordination of the project, to be held in the 1st semester of
the 3rd year.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Aldo Manuel Serra Passarinho - Mestre (45h)

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

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 1. Conhecer a origem e o contexto histórico e cultural da utilização do transmedia storytelling

 2. Reconhecer a subjectividade de interpretação em narrativas multilineares e hipertextuais
 3. Compreender a utilização de diferentes meios na construção de narrativas transmedia

 4. Aplicar diferentes meios na construção de narrativas transmedia
 5. Analisar diferentes estruturas narrativas em função dos meios e das histórias

 6. Criar narrativas interactivas, com inclusão de diferentes meios, em função de uma intensão especifica.
 7. Valorizar o papel das narrativas transmedia e das histórias que envolvem no contexto da cultura participativa.

 8. Compreender a utilização do transmedia storytelling nas indústiras do entretenimento, do endutainment, da
produção de espetáculos, da museografia e do cinema.

 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 1. To know the origin and the historical and cultural context of the use of transmedia storytelling

 2. Recognize the subjectivity of interpretation in multilinear and hypertextual narratives
 3. Understand the use of different media in the construction of transmedia narratives

 4. Apply different means in the construction of transmedia narratives
 5. Analyze different narrative structures according to the media and stories

 6. Create interactive narratives, with the inclusion of different media, according to a specific intention.
 7. To value the role of transmedia narratives and the stories they involve in the context of participatory culture.

 8. Understand the use of transmedia storytelling in entertainment, endutainment, production of shows, museography
and cinema industries.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Definições de narrativas interativas e histórias transmedia

 2. Subjetividade da interpretação
 Leitura multilinear e hipertextualidade
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Codificação dos elementos narrativos
3. Construção narrativas através de diferentes meios
Narrativas visuais
Estruturas fílmicas
Design de som
Cartografias
4. Estruturas narrativas e interação
Narrativas interativas e a multilinearidade
Imersividade narrativa
5. Narrativas transmedia na cultura participativa
6. Narrativas transmedia na indústria

4.4.5. Syllabus:
1. Definitions of interactive narratives and transmedia stories
2. Subjectivity of interpretation
      Multilinear reading and hypertextuality
      Coding of narrative elements
3. Building narratives through different media
      Visual Narratives
      Film Structures
      Sound Design
      Cartographies
4. Narrative structures and interaction
      Interactive narratives and multilinearity
      Narrative immersiveness
5. Transmedia narratives in participatory culture
6. Transmedia narratives in industry

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que os conteúdos programáticos correspondam aos objetivos de aprendizagem da unidade curricular de
acordo com uma taxonomia de aprendizagem estruturada a partir dos conhecimentos de base e dos conceitos do
transmedia storytelling, com uma progressiva correlação com a sua aplicação teórico prática em diferentes contextos
e com diferentes intencionalidades, valorizando a sua importância no âmbito da cultura mediática e participativa, tal
como na indústria. 
Assim, justifica-se a seguinte correlação entre conteúdos e objetivos de aprendizagem, a saber:
- Conteúdo "1", relaciona-se com o objetivo "1"; 
- Conteúdo "2", relaciona-se com os os objetivos "2", "3" e "5"; 
- Conteúdo "3", relaciona-se com os os objetivos "2", "3", "4", "5" e "6"; 
- Conteúdo "4", relaciona-se com os os objetivos "2", "4", "5" e "6"; 
- Conteúdo "5", relaciona-se com os os objetivos "5", "6" e "7"; 
- Conteúdo "6", relaciona-se com os os objetivos "7" e "8".

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is intended that the syllabus contents correspond to the learning objectives of the curricular unit according to a
structured learning taxonomy based on the basic knowledge and concepts of transmedia storytelling, with a
progressive correlation with its practical theoretical application in different contexts and with different intentions,
valuing their importance in the context of media culture and participatory, as in industry.
Thus, the following correlation between content and learning objectives is justified, namely:
- Content "1", relates to objective "1";
- Content "2", relates to objectives "2", "3" and "5";
- Content "3", relates to objectives "2", "3", "4", "5" and "6";
- Content "4", relates to objectives "2", "4", "5" and "6";
- Content "5", relates to objectives "5", "6" and "7";
- Content "6", relates to goals "7" and "8".

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Projet-Based Learning (PBL) através da participação dos estudantes no projeto III (1.º semestre do 3.º ano), com
foco no documentarismo e património do contexto regional, desenvolvido multidisciplinarmente sob coordenação da
unidade curricular de Produção Audiovisual e Multimédia - Projeto III. 
- A classificação do projeto representa 40% da avaliação da avaliação final.
2. Sessões de visionamento de filmografia, leitura e discussão dos textos recomendados com produção de recensões
críticas. 
- O resultado da participação nas discussões e recensões representam 20% da avaliação final
3. Cartografia de conceitos, com recurso a diferentes meios, como metodologia ativa de ensino e aprendizagem para a
produção de narrativas transmedia. 
- A produção da cartografia de conceito representará 20% da avaliação final.
4. Portfólio individual com a sistematização das narrativas cartografadas. 
- A produção do apartado específico no portfólio representa 20% da avaliação final

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
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1. Projet-Based Learning (PBL) through the participation of students in project III (1st semester of the 3rd year),
focusing on documentarism and heritage of the regional context, developed multidisciplinarly under the coordination
of the curricular unit of Audiovisual Production and Multimedia - Project III.
- The project classification represents 40% of the final evaluation.
2. Sessions of viewing of filmography, reading and discussion of the recommended texts with production of critical
reviews.
- The result of participation in the discussions and reviews represents 20% of the final evaluation
3. Cartography of concepts, using different means, as an active teaching and learning methodology for the production
of transmedia narratives.
- The production of concept cartography represents 20% of the final evaluation.
4. Individual portfolio with the systematization of the mapped narratives.
- The production of the specific section in the portfolio represents 20% of the final evaluation

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que as metodologias de ensino contribuam para a consecução dos objetivos, e respetivo
desenvolvimento de conhecimentos, aptidões e competências através de metodologias ativas, que fomentem a
participação dos alunos no processo de ensino aprendizagem. 
A opção pela metodologia de resolução de problemas (PBL) do contexto regional, visa reforçar as aprendizagens no
contexto e a partir deste, como forma de atingir os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e a forma como
esta contribui para a consecução dos objetivos de aprendizagem do próprio ciclo de estudos.

Para isso, e de acordo com as metodologias adotadas, justifica-se a seguinte correlação:

Metodologia de ensino "1" correlaciona-se com os objetivos "2", "3", "4", "5" e "6".
Metodologia de ensino "2" correlaciona-se com os objetivos "1", "2", "3", "5".
Metodologia de ensino "3" correlaciona-se com os objetivos "3", "4", "5", "6", "7".
Metodologia de ensino "4" correlaciona-se com os objetivos "6", "7", "8".

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
It is intended that the teaching methodologies contribute to the achievement of the objectives, and their respective
development of knowledge, skills and competences through active methodologies, that foster the participation of
students in the process of teaching learning.
The option for the problem solving methodology (PBL) of the regional context, aims to reinforce learning in context
and from this, as a way to achieve the learning objectives of the curricular unit and how it contributes to the
achievement of learning objectives of the study cycle itself.

For this, and according to the methodologies adopted, the following correlation is justified:

Teaching methodology "1" correlates with objectives "2", "3", "4", "5" and "6".
Teaching methodology "2" correlates with objectives "1", "2", "3", "5".
Teaching methodology "3" correlates with objectives "3", "4", "5", "6", "7".
Teaching methodology "4" correlates with objectives "6", "7", "8".

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Freeman, M. (2017). Historicising Transmedia Storytelling: Early Twentieth-Century Transmedia Story Worlds. New
York: Routledge. 
Giovagnoli, M. (2011). Transmedia Storytelling: Imagery, Shapes and Techniques. Pittsburgh: ETC Press.
Guynes, S. & Hassler-Forest, D. (2018). Star Wars and the History of Transmedia Storytelling. Amsterdam: Amsterdam
University Press.
Jenkins, H. (2008). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press.
Jenkins, H.; Ford, S.; Green, J. (2013). Spreadable Media: Creating Meaning and Value in a Networked Culture. New
York: New York University Press
Joyce, S. (2018). Transmedia Storytelling and the Apocalypse. Palgrave Macmillan.
McErlean, K. (2018). Interactive Narratives and Transmedia Storytelling: Creating Immersive Stories Across New Media.
New York: Routledge
Thorburn, D. & Jenkins, H. (Eds.) (2003). Rethinking Media Change: The Aesthetics of Transition. Media in Transition.
Cambridge, MA: MIT Press.

Mapa IV - Documentarismo

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Documentarismo

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Documentary

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 AVPM
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4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
125h

4.4.1.5. Horas de contacto:
15h (TP) e 30h (PL)

4.4.1.6. ECTS:
5

4.4.1.7. Observações:
De acordo com a metodologia de ensino e aprendizagem adotada para o curso (Project Based Learning), a unidade
curricular integra o 3.º projeto multidisciplinar do curso, com o foco no desenvolvimento de um projeto documental
realtivo ao património do contexto regional. O tema será articulado com a unidade curricular de Produção Audiovisual
e Multimédia - Projeto III, que tem a responsabilidade da coordenação geral do projeto, a realizar no 1.º semestre do 3.º
ano.

4.4.1.7. Observations:
According to the methodology of teaching and learning adopted for the course (Project Based Learning), the curricular
unit integrates the 3rd multidisciplinary project of the course, with the focus on the development of a real documentary
project under the scope of the patrimony in the regional context. The theme will be articulated with the curricular unit
of Audiovisual Production and Multimedia - Project III, which is responsible for the overall coordination of the project,
to be held in the 1st semester of the 3rd year.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
João Paulo Rodrigues Pires - Doutor (TP: 15h)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
João Carlos da Fonseca Cabral - Especialista (PL: 30h)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1) Conhecer o género Cinema Documental e a sua evolução histórica
2) Compreender os diversos discursos do género documentário
3) Analisar o cinema documental nos seus subgéneros
4) Aplicar conhecimentos na elaboração de guião para documentário
5) Valorizar o trabalho em equipa, no contexto da produção audiovisual

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1) Know the genre Documentary Cinema and its historical evolution
2) Understand the various discourses of the documentary genre
3) Analyze the documentary cinema in its subgenres
4) Apply knowledge in drafting a documentary
5) To value teamwork in the context of audiovisual production

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1) História do documentário
2) Documentário e a linguagem fílmica
2.1) Documentário em animação
3) Desenvolvimento de ideias e pré-produção
4) Produzir um documentário
5) Compreender a pós-produção

4.4.5. Syllabus:
1) History of the documentary
2) Documentary and film language
2.1) Documentary in animation
3) Idea development and pre-production
4) Produce a documentary
5) Understand post-production

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que os conteúdos programáticos correspondam aos objetivos de aprendizagem da unidade curricular de
acordo com uma taxonomia de aprendizagem estruturada a partir dos conhecimentos de base e dos conceitos do
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cinema documental, com uma progressiva correlação com a sua aplicação teórico prática em diferentes contextos e
com diferentes intencionalidades, valorizando a sua importância no âmbito da cultura mediática e participativa, tal
como na indústria. 
Assim, justifica-se a seguinte correlação entre conteúdos e objetivos de aprendizagem, a saber:
- Conteúdo "1", relaciona-se com o objetivo "1" e "2"; 
- Conteúdo "2", relaciona-se com os os objetivos "1", "2" e "3"; 
- Conteúdo "3", relaciona-se com os os objetivos "4" e "5"; 
- Conteúdo "4", relaciona-se com os os objetivos "4" e "5"; 
- Conteúdo "5", relaciona-se com os os objetivos "4" e "5";

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is intended that the syllabus contents correspond to the learning objectives of the curricular unit according to a
structured learning taxonomy based on the basic knowledge and the documentary cinema concepts, with a
progressive correlation with its practical theoretical application in different contexts and with different intentions,
valuing their importance in the context of media culture and participatory, as in industry.
Thus, the following correlation between content and learning objectives is justified, namely:
- Content "1", relates to objective "1" and "2";
- Content "2", relates to objectives "1", "2" and "3";
- Content "3", relates to objectives "4" and "5";
- Content "4", relates to objectives "4" and "5";
- Content "5", relates to objectives "4" and "5";

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Project-Based Learning (PBL) através da participação dos estudantes no projeto III (1.º semestre do 3.º ano), com
foco no documentarismo e património do contexto regional, desenvolvido multidisciplinarmente sob coordenação da
unidade curricular de Produção Audiovisual e Multimédia - Projeto III. 
- A classificação do projeto representa 40% da avaliação final.
2. Sessões de visionamento de filmografia, leitura e discussão dos textos recomendados com produção de recensões
críticas. 
- O resultado da participação nas discussões e recensões representam 30% da avaliação final
3. Cartografia de conceitos, com recurso a diferentes meios, como metodologia ativa de ensino e aprendizagem para a
produção de guiões do género documentário. 
- A produção da cartografia de conceito representará 30% da avaliação final.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
1. Project-Based Learning (PBL) through the students' participation in project III (1st semester of the 3rd year),
focusing on documentarism and heritage of the regional context, developed multidisciplinarly under the coordination
of the curricular unit of Audiovisual Production and Multimedia - Project III.
- The project classification represents 40% of the final evaluation.
2. Sessions of viewing of filmography, reading and discussion of the recommended texts with production of critical
reviews.
- The result of participation in the discussions and reviews represent 30% of the final evaluation
3. Cartography of concepts, using different means, as an active teaching and learning methodology for the production
of scripts of the documentary genre.
- The production of concept cartography will represent 30% of the final evaluation.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que as metodologias de ensino contribuam para a consecução dos objetivos, e respetivo
desenvolvimento de conhecimentos, aptidões e competências através de metodologias ativas, que fomentem a
participação dos alunos no processo de ensino aprendizagem. 
A opção pela metodologia de resolução de problemas (PBL) do contexto regional, visa reforçar as aprendizagens no
contexto e a partir deste, como forma de atingir os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e a forma como
esta contribui para a consecução dos objetivos de aprendizagem do próprio ciclo de estudos.

Para isso, e de acordo com as metodologias adotadas, justifica-se a seguinte correlação:

Metodologia de ensino "1" correlaciona-se com os objetivos "2", "3", "4" e "5".
Metodologia de ensino "2" correlaciona-se com os objetivos "1", "2" e "3".
Metodologia de ensino "3" correlaciona-se com os objetivos "3", "4" e "5".

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
It is intended that the teaching methodologies contribute to the achievement of the objectives, and their respective
development of knowledge, skills and competences through active methodologies, that foster the participation of
students in the process of teaching learning.
The option for the problem solving methodology (PBL) of the regional context, aims to reinforce learning in context
and from this, as a way to achieve the learning objectives of the curricular unit and how it contributes to the
achievement of learning objectives of the study cycle itself.

For this, and according to the methodologies adopted, the following correlation is justified:

Teaching methodology "1" correlates with objectives "2", "3", "4" and "5".
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Teaching methodology "2" correlates with objectives "1", "2" and "3".
Teaching methodology "3" correlates with objectives "3", "4" and "5".

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Artis, A. (2014). The shut up and shoot: documentary guide. Nova York: Focal Press
Antero, J. (2007). Operações de Câmara: Gramática da Captação da Imagem em Movimento. Lisboa: Edições
Universitárias Lusófonas
McLane, B. A. (2012). A New History Of Documentary Film. Nova York: Bloomsbury
Nichols, B. (2017). Introduction to Documentary. Bloomington: Indiana University Press
Rabiger, M. (2015). Directing the Documentary. Burlington: Focal Press
Roe, A. H. (2013). Animated Documentary. Londres: Palgrave Macmillan
Rothman, W. (1997). Documentary Film Classics. Cambridge: Cambridge University Press
Comparato, D.(1998). Da Criação ao Guião: A Arte de Escrever para Cinema e Televisão, Lisboa, Pergaminho.
Guerra, T. (2002). Histórias para uma Noite de Calmaria, Lisboa: Assírio & Alvim.
Lopes, S. (2014). Manual Prático de Produção, Lisboa: Chiado Editora.

Mapa IV - Métodos de Pesquisa Aplicada ao Audiovisual e Multimédia

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Métodos de Pesquisa Aplicada ao Audiovisual e Multimédia

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Applied Research Methods for Audiovisual and Multimedia

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

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 100h

4.4.1.5. Horas de contacto:
 TP:45h

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 De acordo com a metodologia de ensino e aprendizagem adotada para o curso (Project Based Learning), a unidade

curricular integra o 3.º projeto multidisciplinar do curso, com o foco no desenvolvimento de um projeto documental
realtivo ao património do contexto regional. O tema será articulado com a unidade curricular de Produção Audiovisual
e Multimédia - Projeto III, que tem a responsabilidade da coordenação geral do projeto, a realizar no 1.º semestre do 3.º
ano.

4.4.1.7. Observations:
 According to the methodology of teaching and learning adopted for the course (Project Based Learning), the curricular

unit integrates the 3rd multidisciplinary project of the course, with the focus on the development of a real documentary
project to the patrimony of the regional context. The theme will be articulated with the curricular unit of Audiovisual
Production and Multimedia - Project III, which is responsible for the overall coordination of the project, to be held in the
1st semester of the 3rd year.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Sandra Isabel Gonçalves da Saúde - Doutora (TP: 45h)

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

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A Unidade Curricular visa desenvolver aprendizagens no sentido de garantir que o(a) estudante saiba:

 1. Identificar e caracterizar a aplicabilidade dos métodos e técnicas de pesquisa aplicáveis ao contexto profissional do
audiovisual e multimédia ;

 2. Construir e aplicar as técnicas de pesquisa e análise de informação ajustada a cada contexto de
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investigação/intervenção/comunicação;
3. Construir um relatório dos resultados de pesquisa, cientificamente válido, e passível de ser facilmente interpretado
e/ou mediatizado.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The Curricular Unit aims to develop learning in order to ensure that the student knows:
1. Identify and characterize the applicability of research methods and techniques applicable to the audiovisual and
multimedia professional context;
2. To construct and apply the techniques of investigation and analysis of information adjusted to each context of
investigation / intervention / communication;
3. Build a research results report, scientifically valid, and easily interpretable and / or mediated.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Investigação científica: características e aplicabilidade no contexto profissional do audiovisual e multimédia;
2. Formatos metodológicos de pesquisa/investigação
3. Procedimentos e técnicas de recolha de informação
4. Procedimentos e técnicas de análise de informação
5. A construção de um relatório de pesquisa

4.4.5. Syllabus:
1. Scientific research: characteristics and applicability in the professional context of audiovisual and multimedia;
2. Methodological research / research formats
3. Procedures and techniques for collecting information
4. Procedures and techniques for analyzing information
5. Building a Research Report

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O primeiro objectivo desta unidade curricular consiste em caracterizar os pressupostos científicos subjacentes ao
trabalho de pesquisa que deve sempre fundamentar o trabalho de um profissional na área do audiovisual e
multimédia. Neste âmbito serão explorados e testadas as opções metodológicas existentes tendo em conta os
objetivos e fundamentos da pesquisa a realizar, bem como, das características do(s) objeto(s) em estudo. Esta
unidade curricular permitirá aos estudantes desenvolver conhecimentos e competências de construção e aplicação de
técnicas de pesquisa e de análise de material (digital ou analógico) escrito, oral ou audiovisual o que conferirá
precisão e qualidade ao trabalho a desenvolver pelo futuro técnico superior em Audiovisual e Multimédia.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The first objective of this curricular unit is to characterize the scientific assumptions underlying the research work that
should always base the work of a professional in the area of audiovisual and multimedia. In this context, the existing
methodological options will be explored and tested taking into account the objectives and fundamentals of the
research to be carried out, as well as the characteristics of the object (s) being studied. This course unit will allow
students to develop knowledge and skills in the construction and application of research techniques and analysis of
written (oral or audiovisual) material (digital or analog), which will give precision and quality to the work to be carried
out by the future technical superior in Audiovisual and Multimedia.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Exploração das temáticas através de métodos ativos de aprendizagem;
- Simulações e resolução de exercícios em sala de aula relativos aos conteúdos programáticos;
- Partilha de experiências e apresentação de conclusões de trabalho realizado em pequeno grupo para a turma;
- Realização de trabalho autónomo orientado para a pesquisa e recolha de informação que será trabalhado e
apresentado em sala de aula.
A Avaliação é feita através da realização de:
1 trabalho de grupo
1 teste escrito individual

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
- Exploration of themes through active learning methods;
- Simulations and resolution of exercises in the classroom related to the programmatic contents;
- Sharing of experiences and presentation of conclusions of work done in a small group for the class;
- Autonomous work oriented to the research and collection of information that will be worked and presented in the
classroom.
The Evaluation is made through the realization of:
1 group work
1 individual written test

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A exploração das temáticas através de métodos expositivos e dinâmicas de trabalho ativas que envolvam os alunos
visa o domínio dos conceitos, metodologias e técnicas adequadas ao processo de pesquisa. Através de simulações e
resolução de exercícios em sala de aula relativos aos conteúdos programáticos o(a) estudante irá trabalhar a
construção e aplicação das técnicas de tratamento e análise de informação. O trabalho autónomo orientado para a
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pesquisa e recolha de informação que será apresentado em sala de aula desenvolverá no(a) estudante a capacidade
de adequar a metodologia de investigação aos vários contextos de trabalho do futuro técnico superior em Audiovisual
e Multimédia.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The exploration of the themes through expository methods and active work dynamics that involve the students aims to
master the concepts, methodologies and techniques appropriate to the research process. Through simulations and
resolution of exercises in the classroom related to the programmatic contents the student will work on the
construction and application of information processing and analysis techniques. The autonomous work oriented to the
research and collection of information that will be presented in the classroom will develop in the student the ability to
adapt the research methodology to the different contexts of work of the future technical superior in Audiovisual and
Multimedia.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Abarello, L. et al. (1997). Práticas e métodos de investigação em ciências sociais. Lisboa: Gradiva. 
Bardin, L. (1988). A análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70.
Bell, J. (1998). Como realizar um projecto de investigação. Lisboa: Gradiva. 
Burgess, G. R. (1997). A pesquisa de terreno. Uma introdução. Oeiras: Celta.
Foddy, W. (1997). Como perguntar. Teoria e prática da construção de perguntas em entrevistas e questionários. Oeiras:
Celta.
Guerra, I. (2006). Pesquisa Qualitativa e Análise de Conteúdo. Lisboa: Princípia.
Hill, M. & Hill, A. (2000). Investigação por questionário. Lisboa: Edições Sílabo 
Pestana, H. P & Gageiro, J. N. (2005). Análise de dados para Ciências Sociais. A complementaridade do SPSS. Lisboa:
Edições Sílabo

Mapa IV - Locução e Sonoplastia

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Locução e Sonoplastia

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Voiceover and Sound Design

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

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 100h

4.4.1.5. Horas de contacto:
 TP: 15h; PL: 30h

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 De acordo com a metodologia de ensino e aprendizagem adotada para o curso (Project Based Learning), a unidade

curricular integra o 3.º projeto multidisciplinar do curso, com o foco no desenvolvimento de um projeto documental
relativo ao património do contexto regional. O tema será articulado com a unidade curricular de Produção Audiovisual
e Multimédia - Projeto III, que tem a responsabilidade da coordenação geral do projeto, a realizar no 1.º semestre do 3.º
ano.

4.4.1.7. Observations:
 According to the methodology of teaching and learning adopted for the course (Project Based Learning), the curricular

unit integrates the 3rd multidisciplinary project of the course, with the focus on the development of a documentary
project related to the heritage of the regional context. The theme will be articulated with the curricular unit of
Audiovisual Production and Multimedia - Project III, which is responsible for the overall coordination of the project, to
be held in the 1st semester of the 3rd year.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Nelson Filipe Brito Nunes - Especialista (TP: 15h e PL: 30h)
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4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
n/a

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Conhecer tecnicas de locução
2. Compreender guião técnico e mapa sonoro
3. Demonstrar capacidades ao nível da captação e edição de som de fontes analógicas, para tratamento digital 
4. Empregar técnicas de sincronização de áudio/vídeo e produção final de áudio/vídeo
5. Demonstrar aptidão na operação de tecnologia áudio para a realização do desenho de som, locução e sonoplastia
para projetos audiovisuais e multimédia

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. Know voiceover techniques
2. Understand technical script and sound map
3. Demonstrate capacities in the capture and editing of sound from analog sources for digital processing
4. Employ audio / video synchronization techniques and final audio / video production
5. Demonstrate proficiency in the operation of audio technology for the realization of sound design, voice and sound
design for audiovisual and multimedia projects

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1 - LOCUÇÃO 
1.1 - Conceitos 
1.2 - Técnicas e características 
1.3 - Técnicas e exercicios 

2 - REFERÊNCIAS A NÍVEL DAS CARACTERISTICAS DA LOCUÇÃO 
2.1 - Características e análise do conto oral
2.2 - Características e análise texto dramático, poético, jornalistico e publicitário
2.3 - Autoscopia 

3 - GUIÃO LITERÁRIO E MAPA SONORO 
3.1 - Características 
3.2 - Análise 
3.3 - Conceção 

4 - TECNICAS DE CAPTURA E MANIPULAÇÃO ÁUDIO DIGITAL
4.1 - Técnicas de captação e edição de voz e objetos
4.2 - Técnicas de manipulação do áudio digital
4.3 - Conceção de efeitos sonoros
4.3 - Aplicação de filtros, voz/objetos 
4.4 - Técnicas de sincronização áudio/vídeo e vídeo/áudio 
4.5 - Edição, mistura e masterização

4.4.5. Syllabus:
1 - VOICEOVER
1.1 - Concepts
1.2 - Techniques and characteristics
1.3 - Techniques and Exercises

2 - REFERENCES AT THE LEVEL OF THE CHARACTERISTICS OF THE PHRASE
2.1 - Characteristics and analysis of the oral tale
2.2 - Characteristics and analysis of dramatic, poetic, journalistic and advertising text
2.3 - Autoscopy

3 - LITERARY GUIDE AND SOUND MAP
3.1 - Features
3.2 - Analysis
3.3 - Designing

4 - DIGITAL AUDIO CAPTURE AND HANDLING TECHNIQUES
4.1 - Techniques for capturing and editing voice and objects
4.2 - Digital audio manipulation techniques
4.3 - Design of sound effects
4.3 - Application of filters, voice / objects
4.4 - Audio / video and video / audio synchronization techniques
4.5 - Editing, mixing and mastering

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que os conteúdos programáticos correspondam aos objetivos de aprendizagem da unidade curricular de
acordo com uma taxonomia de aprendizagem estruturada a partir dos conhecimentos das técnicas de locução,
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captura e manipulação áudio digital, com uma progressiva correlação com a sua aplicação teórico prática em
diferentes contextos, no âmbito do projeto multidisciplinar do semestre. 
Assim, justifica-se a seguinte correlação entre conteúdos e objetivos de aprendizagem, a saber:
- Conteúdo "1", relaciona-se com o objetivo "1" e "2"; 
- Conteúdo "2", relaciona-se com os os objetivos "1", "2" e "3"; 
- Conteúdo "3", relaciona-se com os os objetivos "2", "3" e "4"; 
- Conteúdo "4", relaciona-se com os os objetivos "3", "4" e "5";

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is intended that the programmatic contents correspond to the learning objectives of the curricular unit according to a
structured learning taxonomy based on the knowledge of the techniques of locution, capture and digital audio
manipulation, with a progressive correlation with its practical theoretical application in different context of the
multidisciplinary project of the semester.
Thus, the following correlation between content and learning objectives is justified, namely:
- Content "1", relates to objective "1" and "2";
- Content "2", relates to objectives "1", "2" and "3";
- Content "3", relates to objectives "2", "3" and "4";
- Content "4", relates to objectives "3", "4" and "5";

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Project-Based Learning (PBL) através da participação dos estudantes no projeto III (1.º semestre do 3.º ano), com
foco no documentarismo e património do contexto regional, desenvolvido multidisciplinarmente sob coordenação da
unidade curricular de Produção Audiovisual e Multimédia - Projeto III. 
- A classificação do projeto representa 40% da avaliação final.
2. Sessões de visionamento de filmografia, com enfoque na locução e na sonoplastia, e leitura e discussão dos textos
recomendados com produção de recensões críticas. 
- O resultado da participação nas discussões e recensões representam 30% da avaliação final
3. Cartografia de conceitos, com recurso a diferentes meios, como metodologia ativa de ensino e aprendizagem para a
produção guiões técnicos e mapas sonoros. 
- A produção da cartografia de conceito representará 30% da avaliação final.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
1. Project-Based Learning (PBL) through the students' participation in project III (1st semester of the 3rd year),
focusing on documentarism and heritage of the regional context, developed multidisciplinarly under the coordination
of the curricular unit of Audiovisual Production and Multimedia - Project III.
- The project classification represents 40% of the final evaluation.
2. Film screening sessions focusing on speech and sound design, and reading and discussing recommended texts
with critical reviews.
- The result of participation in the discussions and reviews represent 30% of the final evaluation
3. Cartography of concepts, using different means, as active methodology of teaching and learning to produce
technical scripts and sound maps.
- The production of concept cartography will represent 30% of the final evaluation.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que as metodologias de ensino contribuam para a consecução dos objetivos, e respetivo
desenvolvimento de conhecimentos, aptidões e competências através de metodologias ativas, que fomentem a
participação dos alunos no processo de ensino aprendizagem. 
A opção pela metodologia de resolução de problemas (PBL) do contexto regional, visa reforçar as aprendizagens no
contexto e a partir deste, como forma de atingir os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e a forma como
esta contribui para a consecução dos objetivos de aprendizagem do próprio ciclo de estudos.

Para isso, e de acordo com as metodologias adotadas, justifica-se a seguinte correlação:

Metodologia de ensino "1" correlaciona-se com os objetivos "3", "4" e "5".
Metodologia de ensino "2" correlaciona-se com os objetivos "1" e "2".
Metodologia de ensino "3" correlaciona-se com os objetivos "4" e "5".

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
It is intended that the teaching methodologies contribute to the achievement of the objectives, and their respective
development of knowledge, skills and competences through active methodologies, that foster the participation of
students in the process of teaching learning.
The option for the problem solving methodology (PBL) of the regional context, aims to reinforce learning in context
and from this, as a way to achieve the learning objectives of the curricular unit and how it contributes to the
achievement of learning objectives of the study cycle itself.

For this, and according to the methodologies adopted, the following correlation is justified:

Teaching methodology "1" correlates with objectives "3", "4" and "5".
Teaching methodology "2" correlates with objectives "1" and "2".
Teaching methodology "3" correlates with objectives "4" and "5".
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4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Alten, S. (2002). Audio in Media. Wadsworth: CENGAGE Learning.
Fonseca, N. (2007). Introdução à Engenharia de Som. Lisboa: FCA.
Langford, S. (2013). Digital Audio Editing - Correcting and Enhacing Audio in ProTools, Logic Pro, Cubase e Studio
One. MA: Focal Press
Lyons, C. (2002). Audio Systems Guide for Video Production. Eppingen, Germany: Shure. 
Rose, J. (2002). Audio Postproduction for Digital Video. San Francisco, CA: CMP Books.
Valle, M. (1996). A voz da fala. SP, Brasil: Revinter.

Mapa IV - Comunicação e Identidade Visual

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Comunicação e Identidade Visual

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Communication and Visual Identity

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

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 100h

4.4.1.5. Horas de contacto:
 TP:45h

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 De acordo com a metodologia de ensino e aprendizagem adotada para o curso (Project Based Learning), a unidade

curricular integra o 3.º projeto multidisciplinar do curso, com o foco no desenvolvimento de um projeto documental
realtivo ao património do contexto regional. O tema será articulado com a unidade curricular de Produção Audiovisual
e Multimédia - Projeto III, que tem a responsabilidade da coordenação geral do projeto, a realizar no 1.º semestre do 3.º
ano.

4.4.1.7. Observations:
 According to the methodology of teaching and learning adopted for the course (Project Based Learning), the curricular

unit integrates the 3rd multidisciplinary project of the course, with the focus on the development of a real documentary
project under the scope of the regional context heritage. The theme will be articulated with the curricular unit of
Audiovisual Production and Multimedia - Project III, which is responsible for the overall coordination of the project, to
be held in the 1st semester of the 3rd year.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Maria Teresa Saruga Barradas Casteleiro Penacho - Doutora (45h)

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

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 1. Adquirir conhecimentos no âmbito da teoria da Comunicação Institucional e Identidade Visual.

 2. Compreender a Organização, as suas caraterísticas, dinâmicas de funcionamento, papel dos seus diversos atores e
a centralidade da comunicação para o seu bom funcionamento. 

 3. Compreender a comunicação institucional como função de gestão que ajuda a formatar a identidade da
Organização, a gerar e gerir a sua imagem e reputação e a mobilizá-la para a conquista dos seus objetivos
estratégicos.

 4. Compreender os vários instrumentos de desenvolvimento da personalidade da Organização e de envolvimento com
os seus públicos.

 5. Planear uma estratégia de Comunicação Institucional que potencie a coesão, a compreensão, a circulação da
informação e a participação ativa dos públicos alvo.

 6. Conceber uma identidade visual aplicada ao projeto documental do semestre.
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7. Realizar o design gráfico de uma marca.
8. Sistematizar o processo de avaliação semiótica da marca.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. Acquire knowledge within the scope of Institutional Communication theory and Visual Identity.
2. Understand the Organization, its characteristics, operating dynamics, role of its various actors and the centrality of
communication for its proper functioning.
3. Understand the institutional communication as a management function that helps to shape the identity of the
Organization, generate and manage its image and reputation and mobilize it to achieve its strategic objectives.
4. Understand the various instruments for developing the personality of the Organization and engaging with its
audiences.
5. Plan an Institutional Communication strategy that enhances cohesion, understanding, circulation of information and
the active participation of target audiences.
6. Design a visual identity applied to the semester documentary project.
7. Carry out the graphic design of a brand.
8. Systematize the semiotic evaluation process of the brand.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. FUNDAMENTOS DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
a. Perspetivas design institucional optimal/design comunicação Institucional
b. Teorias sociais, organizacionais e conceitos chave para a CI
c. O papel da Comunicação Institucional nas Organizações
2. SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
a. Tipologia das instituições, missão, finalidade, públicos alvo
b. Planeamento estratégico: Balanced Scorecard (BSC)
c. Responsabilidade social empresarial (RSE)
d. Sistema de comunicação institucional, redes e dinâmicas de interação
e. Padrões de cultura institucional
f. Qualidades de um líder, tipos de liderança, equipa e coesão
3. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO
a. Desenvolvimento de um plano de comunicação
b. Canais de comunicação: media e redes sociais
c. Comunicação interpessoal
4. IDENTIDADE VISUAL
a. Design de identidade
b. Construção da marca pela perspetiva organizacional
c. Elementos gráficos e de comunicação da marca
d. Criação e gestão relacional da marca
e. Semiótica da avaliação da marca

4.4.5. Syllabus:
1. FUNDAMENTALS OF INSTITUTIONAL COMMUNICATION
The. Perspectives Institutional Optimal Design / Institutional Communication Design
B. Social, organizational, and key theories of CI
W. The role of Institutional Communication in Organizations
2. INSTITUTIONAL COMMUNICATION SYSTEM
The. Typology of institutions, mission, purpose, target audiences
B. Strategic Planning: Balanced Scorecard (BSC)
W. Corporate Social Responsibility (CSR)
d. Institutional communication system, interaction networks and dynamics
and. Standards of institutional culture
f. Qualities of a leader, types of leadership, team and cohesion
3. COMMUNICATION STRATEGY
The. Development of a communication plan
B. Channels of communication: media and social networks
W. Interpersonal comunication
4. VISUAL IDENTITY
The. Identity design
B. Brand building by organizational perspective
W. Graphic and brand communication elements
d. Creation and relational management of the brand
and. Semiotics of brand evaluation

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que os conteúdos programáticos correspondam aos objetivos de aprendizagem da unidade curricular de
acordo com uma taxonomia de aprendizagem estruturada a partir dos conhecimentos de base e dos conceitos da
comunicação e identidade visual, valorizando a sua importância no âmbito da cultura mediática e participativa, de
forma integrada no projeto multidisciplinar do semestre. 
Assim, justifica-se a seguinte correlação entre conteúdos e objetivos de aprendizagem, a saber:
- Conteúdo "1", relaciona-se com o objetivo "1", "2" e "3"; 
- Conteúdo "2", relaciona-se com os os objetivos "2", "3" e "4"; 
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- Conteúdo "3", relaciona-se com os os objetivos "5", "6" e "7"; 
- Conteúdo "4", relaciona-se com os os objetivos "6", "7" e "8";

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is intended that the syllabus contents correspond to the learning objectives of the curricular unit according to a
structured learning taxonomy based on the basic knowledge and the concepts of communication and visual identity,
valuing its importance in the context of the mediatic and participatory culture, integrated in the multidisciplinary
project of the semester.
Thus, the following correlation between content and learning objectives is justified, namely:
- Content "1", relates to the objective "1", "2" and "3";
- Content "2", relates to objectives "2", "3" and "4";
- Content "3", relates to objectives "5", "6" and "7";
- Content "4", relates to objectives "6", "7" and "8";

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Project-Based Learning (PBL) através da participação dos estudantes no projeto III (1.º semestre do 3.º ano), com
foco no documentarismo e património do contexto regional, desenvolvido multidisciplinarmente sob coordenação da
unidade curricular de Produção Audiovisual e Multimédia - Projeto III. 
- A classificação do projeto representa 40% da avaliação final.
2. Sessões de visionamento de filmografia, com enfoque na comunicação e identidade visual, leitura e discussão dos
textos recomendados com produção de recensões críticas. 
- O resultado da participação nas discussões e recensões representam 20% da avaliação final
3. Cartografia de conceitos como metodologia ativa de ensino e aprendizagem para a produção de elementos gráficos.
- A produção da cartografia de conceito representará 20% da avaliação final.
4. Produção de elementos a integrar no portfólio artístico, estruturado de acordo com as aptidões adquiridas.
- A produção para portfólio representará 20% da avaliação final.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
1. Project-Based Learning (PBL) through the students' participation in project III (1st semester of the 3rd year),
focusing on documentarism and heritage of the regional context, developed multidisciplinarly under the coordination
of the curricular unit of Audiovisual Production and Multimedia - Project III.
- The project classification represents 40% of the final evaluation.
2. Film screening sessions focusing on communication and visual identity, reading and discussing recommended
texts with critical reviews.
- The result of participation in the discussions and reviews represents 20% of the final evaluation
3. Cartography of concepts as an active teaching and learning methodology for the production of graphic elements.
- The production of concept cartography will represent 20% of the final evaluation.
4. Production of elements to be integrated into the artistic portfolio, structured according to the acquired skills.
- Portfolio production will represent 20% of the final evaluation.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que as metodologias de ensino contribuam para a consecução dos objetivos, e respetivo
desenvolvimento de conhecimentos, aptidões e competências através de metodologias ativas, que fomentem a
participação dos alunos no processo de ensino aprendizagem. 
A opção pela metodologia de resolução de problemas (PBL) do contexto regional, visa reforçar as aprendizagens no
contexto e a partir deste, como forma de atingir os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e a forma como
esta contribui para a consecução dos objetivos de aprendizagem do próprio ciclo de estudos.

Para isso, e de acordo com as metodologias adotadas, justifica-se a seguinte correlação:

Metodologia de ensino "1" correlaciona-se com os objetivos "5", "6", "7" e "8".
Metodologia de ensino "2" correlaciona-se com os objetivos "1", "2" e "3".
Metodologia de ensino "3" correlaciona-se com os objetivos "6" e "7".
Metodologia de ensino "4" correlaciona-se com os objetivos "6", "7", "8".

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
It is intended that the teaching methodologies contribute to the achievement of the objectives, and their respective
development of knowledge, skills and competences through active methodologies, that foster the participation of
students in the process of teaching learning.
The option for the problem solving methodology (PBL) of the regional context, aims to reinforce learning in context
and from this, as a way to achieve the learning objectives of the curricular unit and how it contributes to the
achievement of learning objectives of the study cycle itself.

For this, and according to the methodologies adopted, the following correlation is justified:

Teaching methodology "1" correlates with objectives "5", "6", "7" and "8".
Teaching methodology "2" correlates with objectives "1", "2" and "3".
Teaching methodology "3" correlates with objectives "6" and "7".
Teaching methodology "4" correlates with objectives "6", "7", "8".
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4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Aaker, D. A. (2002). Building Strong Brands. London: Free Press Business.
Almeida, F. (2010). Ética, Valores Humanos e Responsabilidade Social das Empresas. Parede: Principia.
Bilhim, J. F. (2005). Teoria Organizacional. Estruturas e Pessoas. Lisboa: ISCSP.
Chaves, N. (2005). La imagem corporativa: Teoría y práctica de la identificación institucional. Barcelona: E. Gustavo
Gili.
Chaves, N. & Belluccia, R. (2003). La marca corporativa: gestión y diseño de símbolos y logótipos. BA: Paidos.
Cunha, M. P. Cabral-Cardoso, Carlos, C. Rita, C. & REGO, A. (2006). Manual de Comportamento Organizacional e
Gestão. Lx: RH Editores. 
Goodin, R. (1996). The Theory of Institutional Design. Cambridge: Univ. Press.
Lencastre, P. (2005). O livro da marca. Lx: Dom Quixote.
Morgan, G. (1996). Imagens da Organização. S. Paulo: Atlas.
Rego, A. (2010). Comunicação Pessoal e Organizacional. Lisboa: Edições Sílabo.
Van Riel, C. M. & Fombrun, C. J. (2007). Corporate Communication Essentials. Oxford: Routledge.

Mapa IV - Produção Audiovisual e Multimédia - Projeto III

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Produção Audiovisual e Multimédia - Projeto III

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Audiovisual and Multimedia Production - Project III

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

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 125h

4.4.1.5. Horas de contacto:
 15h (TP) 30h (PL)

4.4.1.6. ECTS:
 5

4.4.1.7. Observações:
 De acordo com a metodologia de ensino e aprendizagem adotada para o curso (Project Based Learning), a unidade

curricular integra o 3.º projeto multidisciplinar do curso, com o foco no desenvolvimento de um projeto documental
relativo ao património do contexto regional. Esta UC tem a responsabilidade da coordenação geral do projeto, a
realizar no 1.º semestre do 3.º ano.

 Pretende-se desenvolver um projeto de natureza documental, a partir de conteúdos de carácter patrimonial ou
centrado nos recursos endógenos, de forma a potenciar a sua internacionalização, promoção, comunicação e a
valorização do conhecimento.

4.4.1.7. Observations:
 According to the methodology of teaching and learning adopted for the course (Project Based Learning), the curricular

unit integrates the 3rd multidisciplinary project of the course, focusing on the development of a documentary project
related to the heritage of the regional context. This UC is responsible for the overall coordination of the project, to be
held in the 1st semester of the 3rd year.

 It is intended to develop a project of a documentary nature, based on patrimonial content or focused on endogenous
resources, in order to promote its internationalization, promotion, communication and the valorization of knowledge.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Tiago José Caldas Nunes - Especialista (TP: 15h e PL: 15h)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Aldo Manuel Serra Passarinho - Mestre (PL: 15h)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 1. Conhecer os meios de difusão de conteúdos multiplataforma

 2. Compreender a natureza das narrativas transmedia, na valorização de conteúdos patrimoniais e de recursos
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endógenos
3. Estar apto a gerir fluxos de trabalho no âmbito da produção audiovisual e multimédia
4. Desenvolver capacidades de pesquisa e organização de informação
5. Valorizar a atitude humanista e ativista na defesa de igualdade de oportunidades, sustentabilidade e justiça social
6. Valorizar a importância da educação para os media
7. Exibir o projeto desenvolvido, publicamente e em portfólio artístico.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. Know the means of diffusion of multiplatform content
2. Understand the nature of transmedia narratives, the valuation of patrimonial contents and endogenous resources
3. Be able to manage workflows in the audiovisual and multimedia production
4. Develop research and information organization capacities
5. To value the humanist and activist attitude in the defense of equality of opportunity, sustainability and social justice
6. To value the importance of media education
7. Show the project developed, publicly and in artistic portfolio.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Análise do Estado da Arte
1.1. Definição do Problema a Abordar
1.2. Definir Objetivos

2. Planificação de Projeto
2.1. Cronograma
2.3. Custos
2.4. Recursos
2.5. Organização de Equipas de Trabalho

3. Gestão de Projetos de Âmbito Documental Transmedia
3.1. Progresso, Monitorização e Controlo
3.2. Resolução de Problemas
3.3. Produção e Implementação
3.4. Ferramentas Colaborativas

4. Disseminação de Resultados
4.1. Apresentação Pública
4.2. Atualização do Portfólio

4.4.5. Syllabus:
1. Analysis of the State of Art
       1.1. Definition of the problem to be addressed
       1.2. Define Objectives

2. Project Planning
       2.1. Schedule
       2.3. Costs
       2.4. Resources
       2.5. Organization of Work Teams

3. Management of Transmedia Documentary Projects
       3.1. Progress, Monitoring and Control
       3.2. Troubleshooting
       3.3. Production and Implementation
       3.4. Collaborative Tools

4. Dissemination of Results
       4.1. Public Presentation
       4.2. Portfolio Update

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que os conteúdos programáticos correspondam aos objetivos de aprendizagem da unidade curricular, de
acordo com uma taxonomia de aprendizagem estruturada a partir das metodologias de projeto de natureza
documental, a partir de conteúdos de carácter patrimonial ou centrado nos recursos endógenos, com uma progressiva
correlação com a sua aplicação teórico prática em diferentes contextos e com diferentes intencionalidades,
valorizando a sua importância no âmbito da atitude humanista e ativista na defesa de igualdade de oportunidades,
sustentabilidade, justiça social e educação para os media. 
Assim, justifica-se a seguinte correlação entre conteúdos e objetivos de aprendizagem, a saber:
- Conteúdo "1", relaciona-se com os objetivos "1" e "2"; 
- Conteúdo "2", relaciona-se com os objetivos "3" e "4"; 
- Conteúdo "3", relaciona-se com os objetivos "4", "5", "6" e "7"; 
- Conteúdo "4", relaciona-se com os objetivos "6" e "7";
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4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is intended that the syllabus contents correspond to the learning objectives of the curricular unit, according to a
structured learning taxonomy based on documentary project methodologies, based on patrimonial content or focused
on endogenous resources, with a progressive correlation with its practical theoretical application in different contexts
and with different intentions, valuing its importance in the ambit of the humanist and activist attitude in the defense of
equality of opportunities, sustainability, social justice and education for the media.
Thus, the following correlation between content and learning objectives is justified, namely:
- Content "1", relates to objectives "1" and "2";
- Content "2", relates to objectives "3" and "4";
- Content "3", relates to objectives "4", "5", "6" and "7";
- Content "4", relates to objectives "6" and "7";

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Metodologia centrada em projeto de trabalho (Projet-Based Learning), com o envolvimento de todas as unidades
curriculares do 1º semestre do 3º ano.
- A classificação do projeto representa 40% da avaliação final.
2. Desenvolvimento de trabalho prático em ambiente laboratorial como forma de aprofundar conhecimentos
desenvolver aptidões técnicas, criativas e conceptuais e consolidar competências.
- A classificação do trabalho laboratorial representa 20% da avaliação final.
3. Produção de trabalhos escritos e cartografias visuais como metodologia ativa de organização sistemática do
conhecimento e a sua relação com o processo criativo.
- A classificação dos trabalhos escritos representam 20% da avaliação final.
4. Exibição pública dos projetos de trabalho realizados, privilegiando a participação em festivais, concursos e outros
eventos no domínio do audiovisual e multimédia.
- A classificação da exibição pública do trabalho representa 20% da avaliação final.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
1. Methodology focused on project-based learning, with the involvement of all curricular units of the 1st semester of
the 3rd year.
- The project classification represents 40% of the final evaluation.
2. Development of practical work in laboratory environment as a way to deepen knowledge develop technical, creative
and conceptual skills and consolidate skills.
- The classification of laboratorial work represents 20% of the final evaluation.
3. Production of written works and visual cartographies as an active methodology for the systematic organization of
knowledge and its relation to the creative process.
- The classification of written works represents 20% of the final evaluation.
4. Public exhibition of the work projects carried out, favoring the participation in festivals, competitions and other
events in the field of audiovisual and multimedia.
- The classification of the public exhibition of the work represents 20% of the final evaluation.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que as metodologias de ensino contribuam para a consecução dos objetivos, e respetivo
desenvolvimento de conhecimentos, aptidões e competências através de metodologias ativas, que fomentem a
participação dos alunos no processo de ensino aprendizagem. 
A opção pela metodologia de resolução de problemas (PBL) do contexto regional, visa reforçar as aprendizagens no
contexto e a partir deste, como forma de atingir os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e a forma como
esta contribui para a consecução dos objetivos de aprendizagem do próprio ciclo de estudos.

Para isso, e de acordo com as metodologias adotadas, justifica-se a seguinte correlação:

Metodologia de ensino "1" correlaciona-se com os objetivos "2", "3" e "4".
Metodologia de ensino "2" correlaciona-se com os objetivos "3" e "4".
Metodologia de ensino "3" correlaciona-se com os objetivos "1", "2", "5" e "6".
Metodologia de ensino "4" correlaciona-se com os objetivos "6" e "7".

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
It is intended that the teaching methodologies contribute to the achievement of the objectives, and their respective
development of knowledge, skills and competences through active methodologies, that foster the participation of
students in the process of teaching learning.
The option for the problem solving methodology (PBL) of the regional context, aims to reinforce learning in context
and from this, as a way to achieve the learning objectives of the curricular unit and how it contributes to the
achievement of learning objectives of the study cycle itself.

For this, and according to the methodologies adopted, the following correlation is justified:

Teaching methodology "1" correlates with objectives "2", "3" and "4".
Teaching methodology "2" correlates with objectives "3" and "4".
Teaching methodology "3" correlates with objectives "1", "2", "5" and "6".
Teaching methodology "4" correlates with objectives "6" and "7".
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4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Artis, A. (2014). The shut up and shoot: documentary guide. Nova York: Focal Press
Bernard, S. C. (2016). Documentary Storytelling. Nova York: Focal Press
Project Management Institute (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide).
Newtown Square: Project Management Institute
Rabiger, M. (2015). Directing the Documentary. Burlington: Focal Press

Mapa IV - Projeto de Inovação e Criatividade

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Projeto de Inovação e Criatividade

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Innovation and Creativity Project

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

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 175h

4.4.1.5. Horas de contacto:
 TP:15h/PL:30h

4.4.1.6. ECTS:
 7

4.4.1.7. Observações:
 Articulado com os locais de estágio propor projecto de Inovação e desenvolvimento a implementar nos locais de

estágio, com os conhecimentos e aptidões adquiridas nos semestres anteriores. Com vista a introduzir mudança e
aproximação ao local de estágio e de acordo com o perfil profissional do aluno.

4.4.1.7. Observations:
 In close collaboration with the internships projects, it aims to propose an innovation and development project to be

implemented in the internship places, and by applying the knowledge and skills acquired in the previous semesters. In
order to introduce factors of change and proximity to the internship place, and taking in due consideration the
professional profile of the student.

 

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Carlos Manuel Luzia Alcobia - Doutor (TP:15h)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Aldo Manuel Serra Passarinho - Mestre (PL:15h)

 Tiago José Caldas Nunes - Especialista (PL:15h)

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta UC propõe-se a estabelecer a adequação e aplicação dos conteúdos formativos da licenciatura às necessidades

de inovação existentes no sector do Audiovisual e Multimedia. 
 Nesse sentido são objetivos de aprendizagem desta UC:

 a) Possibilitar um entendimento aprofundado sobre o posicionamento atual das organizações a operar neste sector e
sobre os desafios e oportunidades que enfrentam;

 b) Estabelecer o Estado da Arte sobre inovação no sector do Audiovisual e Multimédia;
 c) Desenvolver uma cultura de projecto que permita aos discentes analisar e intervir sobre um quadro de

necessidades sentido no sector;
 d) A aplicação dos conhecimentos académicos, técnicos, e cientificos obtidos na licenciatura em simulação de casos

reais, e seguindo a mesma abordagem “Learning by doing” que constitui a matriz metodológica deste curso;
 e) Canalizar a aprendizagem desenvolvida na UC na preparação dos estágios curriculares que a sucedem,

constituindo a antecâmara preparativa desses mesmos estágios.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
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This CU aims to establish the adequacy and application of the BA training contents to the innovation requirements that
exist in the Audiovisual and Multimedia sector.
In this sense the learning objectives of this UC are:
a) Enable an in-depth understanding of the current positioning of organizations operating in this sector, and
challenges and opportunities they face;
b) Establish State of the Art analysis regarding innovation in the AV and Mult. sector;
c) Develop a project oriented culture that enables students to intervene on the needs framework in existence within the
sector;
d) Application of the academic, technical, and scientific knowledge obtained previously and through real events
simulation, and following the same approach "Learning by doing" that constitutes the methodological matrix of this
course;
e) To channel the learning developed in the CU for the preparation of the curricular internships that follow, constituting
their preparatory anteroom.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos que constituem esta UC serão desenvolvidos numa lógica de projeto, mediante a
abordagem “Learning by doing”, e por forma a garantir uma maior proximidade da realidade que enfrentam as
organizações. Constituem conteúdos programáticos desta UC os seguintes tópicos:
a) Modelos e ciclos de inovação;
b) Inovação no Sector do Audiovisual e Multimédia – Análise e discussão de casos de Estudo Nacionais e
Internacionais;
c) Investigação qualitativa - Investigação etnográfica e “Grounded theory”;
d) Identificação de necessidades explicitas e latentes;
e) Modelos previsionais e análise de tendências;
f) Interpretação, ideação, e comunicação em contexto organizacional;
g) Prototipagem, iteração, e validação de conceitos;
h) Sistematização e documentação de processos de inovação;
i) Comunicação e liderança em contexto organizacional;
j) Difusão de práticas inovadoras à organização – constrangimentos e estratégias de implementação;
k) Seminário de preparação para estágio

4.4.5. Syllabus:
The programmatic contents that constitute this CU shall be developed in a "Learning by doing" approach, and in order
to guarantee a closer proximity to the reality that organizations face. The following topics are the programmatic
contents of this CU:
a) Innovation models and cycles;
b) Innovation in the Audiovisual and Multimedia Sector - Analysis and discussion of national and international case
studies;
c) Qualitative research - Ethnographic research and Grounded theory;
d) Identification of explicit and latent needs;
e) Forecast models and trend analysis;
f) Interpretation, ideation, and communication in an organizational context;
g) Prototyping, iteration, and validation of concepts;
h) Systematization and documentation of innovation processes;
i) Communication and leadership in the organizational context;
j) Dissemination of innovative practices within the organization - constraints and implementation strategies;
k) Preparatory seminar for curricular internships

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos propostos visam dotar os discentes de ferramentas de análise e intervenção dentro do
contexto organizacional. Baseado numa abordagem projetual, onde casos de estudo constituem pontos de partida
para resolução de problemáticas propostas, os conteúdos programáticos procuram abordar as várias etapas do ciclo
de inovação dentro das organizações, fornecendo um conjunto de competências relevantes para a afirmação dos
discentes em contextos organizacionais. Liderança, intra empreendedorismo, e comunicação, são exemplos dessas
competências que visam qualificar a entrada dos alunos no mercado de trabalho. 
Com foco em processos de inovação nos sectores do Audiovisual e Multimédia, os conteúdos programáticos
fornecem uma matriz de conhecimento útil noutras áreas de atividade. Por fim estes conteúdos pretendem preparar o
aluno para o estágio curricular, adequando as suas expectativas e competências aos constrangimentos e
oportunidades existentes dentro das organizações.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The proposed program contents aim to provide students with analysis tools and for intervention within the
organizational context. Built around a project based approach, where case studies are the starting points for solving
proposed problems, the program contents seek to address the various stages of the innovation cycle within
organizations, providing a set of relevant competencies for students' affirmation in organizational contexts.
Leadership, intrapreneurship, and communication are examples of these skills that aim to qualify students' entry into
the job market.
Focusing on innovation processes within the Audiovisual and Multimedia sectors, this discipline contents provides a
matrix of useful knowledge in other areas of activity. Finally, these contents aim to prepare the student for the
curricular internship, adapting their expectations and competences to the constraints and opportunities that exist
within the organizations.
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4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os dispositivos metodológicos previstos para a UC privilegiam a coesão com os propósitos da licenciatura. A
abordagem “Learning by doing” é reforçada pela estrutura laboratorial da UC, uma atitude projetual prática que incide
na simulação por parte dos discentes de problemáticas reais e de aplicação em contexto organizacional. 
A metodologia “Learning by doing” é complementada por investigação etnográfica e “grounded theory” que visa
proporcionar aos discentes um entendimento aprofundado sobre os mecanismos subjacentes ao processo de
inovação dentro da organização.
Os projetos desenvolvidos na UC constituem laboratórios de aprendizagem, que conjugam a aquisição do
conhecimento pela prática, incentivam a experimentação, e fomentam o uso do raciocínio abdutivo.
A avaliação é feita por trabalhos práticos individuais e de grupo.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The methodological devices foreseen for this CU privilege cohesion with the overall purposes of the degree. The
"Learning by doing" approach is reinforced by the laboratory structure of the CU, a practice and project based attitude
that focuses on students' simulation of real problems and knowledge application within the organizational context.
The "Learning by doing" methodology is complemented by ethnographic research and grounded theory, which aims to
provide students with an in-depth understanding of the mechanisms underlying the innovation process within the
organization.
Projects wich act as learning laboratories, combining the acquisition of knowledge by practice, encourage
experimentation, and encourage the use of abductive reasoning.
According to the Internal School Regulations of the 1st Cycle Courses of Instituto Politécnico de Beja, Article 9 (b), (d),
(g) and (i), evaluation elements will be individual and / or collective projects.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As recentes transformações económicas, sociais e tecnológicas, reforçaram a importância das instituições de ensino
superior enquanto produtoras de conhecimentos e competências aos discentes de modo a responder às necessidades
de inovação nas empresas, organizações e Sociedade em geral. Essas transformações colocam, contudo, novos
desafios às IES em se reposicionarem em relação ao seu meio envolvente, adequando a oferta formativa às
necessidades reais e mais prementes dos futuros empregadores dos seus discentes. Esse reposicionamento
possibilita a criação de laboratório dedicado à formação experimental em Audiovisual e Multimédia. 
Tomando como ponto de partida os processos de inovação e a cultura organizacional, esta UC privilegia o raciocínio
abdutivo (“design thinking”), promovendo o equilíbrio entre o pensamento analítico e o intuitivo, e estimulando a
contínua formulação de hipóteses e a síntese de soluções na procura constante de validação para a resolução de
problemas concretos.
É essa metodologia projetual, assente na abordagem “Learning by doing”, que possibilita à UC e ao curso melhor
adaptar-se ao ritmo de mudança contextual, e melhor preparar os discentes a uma entrada qualificada no mercado de
trabalho, com aproximações a situações reais e entendendo de que forma podem trazer valor acrescentado às
organizações onde se inserem. Uma forma de ensino, baseada na aplicação prática de conceitos e quadros teóricos, é
a melhor resposta à preparação desses discentes no quadro de transformação mencionado anteriormente. 
Uma forte componente metodológica qualitativa, centrada nos ensinamentos do “Grounded theory” e “Design
Thinking”, constitui a espinha dorsal dessa prática projetual virada para as questões reais que afetam o processo de
inovação dentro das organizações. Adicionalmente pretende-se que os métodos que complementam e implementam
essa abordagem metodológica acompanhem os modelos mais atuais de formação em empreendedorismo e de
“softskills”, focados no teste, validação e aceleração de ideias e negócios (Eric Ries), "customer development" (Steve
Blank), “user experience” (Donald Norman) e “business model design”(Alex Osterwalder e Yves Pigneur), e que
permitem desenhar e testar de forma iterativa propostas de valor com base na validação da necessidade pelo
utilizador e adequação dos respetivos modelos de negócio.
Em resumo, a UC em Projeto de Inovação e Criatividade Aplicada ao Audiovisual e Multimédia, é um espaço de
aprendizagem e de ensaio de prática profissional. Assente numa metodologia projectual de “learning by doing” a UC
proporciona aos discentes uma imersão em questões relativas aos processos de inovação nas organizações, desde a
ideação, à prototipagem, validação e posterior comunicação e aceitação intra-organizacional. Proporciona ainda a
ligação entre o conhecimento, competências e outros conteúdos adquiridos no decorrer da licenciatura às exigências
e expectativas do estágio curricular e futuros desafios profissionais.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Recent economic, social and technological transformations have reinforced the role of higher education institutions as
knowledge and skills producers aimed to respond to the needs of innovation in companies, organizations and Society
in general. These transformations, however, pose new challenges to HEIs on how to position themselves in relation to
their environment, with the need to adapt the training offer in order to respond the most pressing needs of their
students' future employers. This repositioning allows for the creation of a laboratory dedicated to the experimental
training in Audiovisual and Multimedia.
Taking as a starting point the processes of innovation and the organizational culture, this CU privileges the training of
abductive reasoning ("design thinking"), promoting the balance between analytical and intuitive thinking, and
stimulating the continuous formulation of hypotheses and the synthesis of solutions in the constant search for
validation to solve concrete problems.
Within a project design methodology, based on the "Learning by doing" approach, which enables CU and the course to
better adapt to the pace of contextual change, better prepare students for a qualified entry into the job market, and by
offering approximations to real situations and understanding how they can bring added value to the organizations
where they are inserted. Such way of teaching, based on the practical application of concepts and theoretical
frameworks, is the best response to the preparation of these students in the framework of transformation mentioned
above.
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A strong qualitative methodological component, centered on the teachings of Grounded Theory and Design Thinking,
constitute the backbone of this design practice that addresses "real life" issues that affect the process of innovation
within organizations. In addition, it is intended that the methods that complement and implement this methodological
approach accompany the most current models of training in entrepreneurship and softskills, focused on the test,
validation and acceleration of ideas and business (Eric Ries), customer development ( Steve Blank), user experience
(Donald Norman), business model design (Alex Osterwalder and Yves Pigneur), focused on the continuous iteration
and test value propositions based on the validation next to the user's
In summary, this CU of Innovation and Creativity Project applied to Audiovisual and Multimedia, is a space for learning
and testing of professional practice. Based on a learning by doing project methodology, the UC provides students a
deep understanding and involvment in issues related to innovation development within organizations, from ideation,
prototyping, validation and subsequent communication and intra-organizational acceptance. It also provides the link
between the knowledge, skills and other content acquired during the degree to the requirements and expectations of
the curricular internship and future professional challenges.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Blank, S. (2003). The Four Steps to the Epiphany. Pescadero, CA: K & S Ranch
Brown, T. (2009). Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation. Nova
York: HarperBusiness
Creswell, J. W. (1994). Research design - Qualitative, Quantitative, and mixed methods approaches. Newbury Park,
Califórnia: SAGE Publications.
Mozota, B. (2003). Design Management - using design to build brand value and corporate innovation. Nova York:
Allworth Press.
Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and
Challengers. Hoboken, Nova Jersey, EUA: Wiley 
Schon, D. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. Farnham, UK: Ashgate Publishing
Verganti, R. (2006). Innovating Through Design. Brighton, Massachusetts: Harvard Publishing.
Von Hippel, E. (2005). Democratizing Innovation. Massachusetts: The MIT Press.

Mapa IV - Estágio

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Estágio

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Internship

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

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 575h

4.4.1.5. Horas de contacto:
 E: 225h

4.4.1.6. ECTS:
 23

4.4.1.7. Observações:
 O Estágio curricular é desenvolvido obrigatoriamente numa empresa do setor do audiovisual e multimédia,

mentorizado por um orientador dessa empresa e com a orientação interna de um tutor/orientador do IPBeja.
 

Procurar-se-á que os estudantes implementem durante o Estágio curricular um projecto de inovação e criatividade no
domínio específico desenvolvido e planificado na unidade curricular de Inovação e Criatividade a funcionar de forma
concentrada no início do 2.º semestre do 3.º ano.

 
As empresas de acolhimento do Estágio curricular participarão na densificação qualitativa do desenvolvimento
curricular do CE através da participção em workshop e masterclasses que proporcionarão aos estudantes um
contacto prévio com a realidade do mercado de trabalho.

 

4.4.1.7. Observations:
 Students will be expected to implement during the Curricular Internship a project of innovation and creativity in the

specific field developed and planned in the course of Innovation and Creativity to work in a concentrated way at the
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beginning of the 2nd semester of the 3rd year.

The companies hosting the Curricular Internship will participate in the qualitative densification of the curricular
development of the EC through the participation in a workshop and masterclasses that will give the students a
previous contact with the reality of the labor market.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Maria Teresa Saruga Barradas Casteleiro Penacho - Doutora

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Aldo Manuel Serra Passarinho - Mestre; 
Tiago José Caldas Nunes - Especialista; 
Cristina Isabel Silva Pires dos Santos - Especialista;
João Carlos da Fonseca Cabral - Especialista;
Nelson Filipe Brito Nunes - Especialista.

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. consolidar conhecimentos especializados no domínio dos processos e das técnicas de criação e produção
audiovisual e multimédia.
2. aplicar os conhecimentos avançados na produção e mediatização de conteúdos em contexto de trabalho;
3. consolidar aptidões de utilização de equipamentos e tecnologias, de acordo com aspetos técnicos, criativos
associados a processos de trabalho.
4. consolidar competências organizacionais e de análise de dados e informações necessárias à resolução de
problemas, planeamento e organização das diferentes fases da produção em contexto de trabalho.
5. desenvolver competências interpessoais, profissionais e de caracter metodológico, adequadas ao mercado de
trabalho e ao trabalho em equipa.
6. Valorizar as competências comunicacionais e o portfólio como instrumentos estruturantes para atuação no setor
das indústrias culturais e criativas.
7. Valorizar aspectos éticos e deontológicos associados ao respeito pela autoria.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. to consolidate expertise in audiovisual and multimedia creation and production processes and techniques.
2. apply advanced knowledge in the production and mediatization of content in a work context;
3. to consolidate the skills to use equipment and technologies, according to technical and creative aspects associated
with work processes.
4. consolidate organizational skills and analysis of data and information needed to solve problems, planning and
organization of the different stages of production in the work context.
5. develop interpersonal skills, professional and methodological, suitable for the labor market and teamwork.
6. To value communication skills and the portfolio as structuring instruments for action in the cultural and creative
industries sector.
7. To value ethical and deontological aspects associated with respect for authorship.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Gestão de informação e conteúdos 
2. Planeamento de projetos de trabalho
3. Processos de trabalho no domínio da pré-produção, produção e pós-produção audiovisual e multimédia
4. Métodos organizacionais e colaborativos
5. Estratégias de comunicação e trabalho em rede
6. Portfólio artístico como instrumento de comunicação e intervenção no setor do audiovisual e multimédia
7. Ética e deontologia profissional no setor criativo

4.4.5. Syllabus:
1. Information and content management
2. Planning of work projects
3. Work processes in the field of audiovisual pre-production, production and post-production and multimedia
4. Organizational and collaborative methods
5. Communication strategies and networking
6. Artistic portfolio as an instrument for communication and intervention in the audiovisual and multimedia sector
7. Ethics and professional deontology in the creative sector

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos previstos para a unidade curricular Estágio justificam-se pela relação com os seguintes
objetivos de ensino aprendizagem.
- Conteúdo programático "1" correlaciona-se com os objetivos "1", "5" e "6".
- Conteúdo programático "2" correlaciona-se com os objetivos "1", "4" e "5".
- Conteúdo programático "3" correlaciona-se com os objetivos "1", "2", "3" e "4".
- Conteúdo programático "4" correlaciona-se com os objetivos "2", "3", "4" e "5".
- Conteúdo programático "5" correlaciona-se com os objetivos "4", "5" e "6".
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- Conteúdo programático "6" correlaciona-se com os objetivos "6".
- Conteúdo programático "7" correlaciona-se com os objetivos "7".

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus content provided for the course unit is justified by the relation with the following teaching learning
objectives.
  - Programmatic content "1" correlates with objectives "1", "5" and "6".
  - Programmatic content "2" correlates with objectives "1", "4" and "5".
  - Programmatic content "3" correlates with objectives "1", "2", "3" and "4".
  - Programmatic content "4" correlates with objectives "2", "3", "4" and "5".
  - Programmatic content "5" correlates with objectives "4", "5" and "6".
  - Programmatic content "6" correlates with objectives "6".
  - Programmatic content "7" correlates with objectives "7".

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
São metodologias de ensino aplicadas à unidade curricular:
1. Integração em contexto real de trabalho numa das empresas parceiras do desenvolvimento do ciclo de estudos.
2. Implementação na empresa de uma proposta de inovação e criatividade, desenvolvida na UC com a mesma
designação;
3. Acompanhamento tutorial por parte do orientador interno e mentoria por parte do orientador externo da entidade de
acolhimento.
4. Enriquecimento do portfólio artístico com os resultados alcançados durante o Estágio.
5. Realização de um relatório de Estágio com objectivos refexivos sobre os processos e os métodos de trabalho.
A avaliação final resultará: i) da avaliação contínua do desempenho ponderada com apresentação pública do Estágio
(60%); do relatório do estágio (25%); porfólio artístico (15%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Are teaching methodologies applied to the curricular unit:
1. Integration in real context of work in one of the partner companies of the development of the cycle of studies.
2. Implementation in the company of a proposal of innovation and creativity, developed in the UC with the same
designation;
3. Tutorial accompaniment by the internal counselor and mentor by the external counselor of the host organization.
4. Enriching the artistic portfolio with the results achieved during the Internship.
5. Execution of an Internship report with refexposing objectives on processes and working methods.
The final evaluation will result in: i) continuous evaluation of the performance weighted with public presentation of the
Internship (60%); of the internship report (25%); artistic portfolio (15%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
De acordo com as metodologias adotadas, justifica-se a seguinte correlação com os objectivos de aprendizagem:
- Metodologia de ensino "1" correlaciona-se com os objetivos "1", "2", "3", "4", "5", "6" e "7".
- Metodologia de ensino "2" correlaciona-se com os objetivos "4" e "5".
- Metodologia de ensino "3" correlaciona-se com os objetivos "4", "5", "6" e "7".
- Metodologia de ensino "4" correlaciona-se com os objetivos "6".
- Metodologia de ensino "5" correlaciona-se com os objetivos "1", "3", "4", "5" e "7".

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
According to the methodologies adopted, the following correlation with the learning objectives is justified:
- Methodology of teaching "1" correlates with objectives "1", "2", "3", "4", "5", "6" and "7".
- Teaching methodology "2" correlates with objectives "4" and "5".
- Teaching methodology "3" correlates with objectives "4", "5", "6" and "7".
- Teaching methodology "4" correlates with objectives "6".
- Teaching methodology "5" correlates with objectives "1", "3", "4", "5" and "7".

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Deitmer, L.; Hauschildt, U.; Rauner, F.; Zelloth, H. (2013). The Architecture of Innovative Apprenticeship. Bremen:
Springer.
Jenkins, H.; Ford, S.; Green, J. (2013). Spreadable Media: Creating Meaning and Value in a Networked Culture. New
York: New York University Press
Berkun, S. (2008). Making Things Happen: Mastering Project Management (Theory in Practice). London, Uk: O'Reilly
Media, Inc. 
Project Management Institute (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide).
Newtown Square: Project Management Institute

4.5. Metodologias de ensino e aprendizagem

4.5.1. Adequação das metodologias de ensino e aprendizagem aos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e
competências) definidos para o ciclo de estudos:
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De acordo com as fichas das UC:
O CE adota metodologias de ensino e aprendizagem ativas orientadas para o desenvolvimento dos conhecimentos,
das aptidões e das competências, baseadas no desenvolvimento de projetos (Project Based Learning) semestrais,
com enfoque em problemáticas do contexto.
Para o desenvolvimento dos conhecimentos fundamentais, especializados e profundos, adota-se como metodologia o
visionamento de filmografia, a leitura e discussão de textos, a construção de cartografias, a visita a empresas e
participação em eventos artísticos, científicos e culturais.
O desenvolvimento e consolidação de aptidões necessárias à operação dos equipamentos e tecnologias será feito
através do trabalho prático em ambiente laboratorial e de prática simulada, integrado nos projetos.
Para o desenvolvimento de competências interpessoais, metodológicas e de comunicação, orientadas para o mercado
de trabalho, adota-se o portfólio artístico e a exibição pública dos projetos como metodologias.

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

According to the records of curricular units:
The SC adopts active teaching and learning methodologies oriented to the development of knowledge, skills and
competences, based on semiannual Project Based Learning, focusing on contextual issues.
For the development of fundamental, specialized and deep knowledge, the methodology used includes the viewing of
filmography, the reading and discussion of texts, the construction of cartographies, visits to companies and
participation in artistic, scientific and cultural events.
The development and consolidation of skills necessary for the operation of equipment and technologies will be done
through practical work in a laboratory environment and simulated practice, integrated in the projects.
For the development of interpersonal, methodological and communication skills, oriented to the labor market, the art
portfolio and the public exhibition of the projects are adopted as methodologies.

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

A forma de verificação, de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em
ECTS, resulta do cumprimento dos requisitos legais de acordo com o disposto no Artigo n.º5 do Decreto-Lei
n.º42/2005, considerando que para o CE em Audiovisual e Multimédia 1 crédito ECTS corresponde a 25h de trabalho
efetuado pelo estudante, repartidas entre horas de contacto presencial e em contexto de aulas e as horas de trabalhos
autónomo do aluno, no âmbito de cada unidade curricular (UC). O trabalho total do estudante em cada ano curricular
representa mil e quinhentas horas (1500), distribuídas por 36 semanas, cumprindo os 60 créditos ECTS anuais.

Por sua vez, a verificação da carga média de trabalho necessária em cada uma das UC, e a respetiva distribuição pelas
formas de trabalho previstas, foi estimada com base na auscultação de cada um dos docentes responsáveis pelas UC
e na análise dessa mesma distribuição em UC de cursos similares.

4.5.2.  Means to verify that the required students’ average workload corresponds the estimated in ECTS.:
The form of verification, that the average workload required by students corresponds to that estimated in ECTS, results
from compliance with the legal requirements in accordance with Article 5 of Decree-Law no. 42/2005, considering that
for the SC in Audiovisual and Multimedia 1 ECTS credit corresponds to 25 hours of work done by the student, divided
between hours of face-to-face contact and in the context of classes and autonomous work hours of the student, within
each curricular unit (CU). The total work of the student in each curricular year represents one thousand and five
hundred hours (1500), distributed over 36 weeks, fulfilling the 60 annual ECTS credits.

On the other hand, the verification of the average workload required in each of the CUs, and their distribution by the
predicted forms of work, was estimated based on the auscultation of each of the teachers responsible for the CUs and
on the analysis of the same CU distribution of similar courses.

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

A avaliação das aprendizagens correlaciona-se com a orientação dos objetivos de aprendizagem de cada unidade
curricular (UC) através da coerência dos objetivos com as metodologias previstas em cada ano curricular, cumprindo
o disposto no Regulamento Escolar Interno dos cursos do 1.º ciclo do IPBeja, a saber:
1.º ano composto por UC com objetivos de aprendizagem orientados para o desenvolvimento de conhecimentos
fundamentais, optou-se por metodologias orientadas para a produção de trabalhos teórico-práticos, com respetiva
avaliação através de testes escritos e relatórios.
2.º ano composto por UC orientadas para o desenvolvimento das aptidões e conhecimentos avançados e a sua
aplicação, optou-se pela realização de projetos semestrais (Projet Based Learning), pelo que a avaliação resultará da
classificação dos projetos, individualizando-se a avaliação nos portfólios e relatórios individuais.
No Estágio, a avaliação resultará do desempenho, relatório, defesa pública e portfólio.

4.5.3. Means of ensuring that the students assessment methodologies are adequate to the intended learning outcomes:
The evaluation of learning correlates with the orientation of the learning objectives of each curricular unit (CU) through
the coherence of the objectives with methodologies in each curricular year, complying with the provisions of the
Internal School Regulation of the 1st cycle courses, namely:
1st year, composed of CU with learning objectives oriented to the development of fundamental knowledge, we opted
for methodologies oriented to the production of theoretical-practical work, with respective evaluation through written
tests and reports.
The second year, which consists of CUs focused on the development of advanced skills and knowledge and its
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application, it was decided to carry out semi-annual projects (Project Based Learning), so the evaluation will result
from the classification of the projects, individualizing the evaluation in individual portfolios and reports.
In the Internship, the evaluation will result from the performance, report, public defense and portfolio.

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

Um dos vetores no desenvolvimento curricular do CE é adoção de uma metodologia ativa baseada na realização de
projetos (Project Based Learning) como metodologia de ensino e aprendizagem que irá permitir aos estudantes
desenvolverem os conhecimentos, as aptidões e as competências no domínio específico do audiovisual e multimédia
através de projetos que resultam de problemáticas do contexto territorial (aplicados à museografia, animação espaço
público e documentarismo).

O currículo do CE, opta por envolver os estudantes em projetos semestrais no domínio do audiovisual e multimédia, a
partir do 2.º ano, através dos quais terão a oportunidade de aplicar e desenvolver conhecimentos avançados das
técnicas e das tecnologias, bem como desenvolver competências interpessoais, metodológicas e introdução à
investigação.

No último semestre, pretende-se a autonomização do estudante, através da proposta de desenvolvimento de um
projeto de inovação e criatividade a aplicar no Estágio Curricular. 

4.5.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities (as applicable):
One of the vectors in the curricular development of the SC is the choice of an active methodology based on Project
Based Learning as a teaching and learning methodology that will allow students to develop the knowledge, through
projects that result from issues of the territorial context (applied to museography, animation, public space and
documentarism).

The curriculum of the SC elects to involve students in semester projects in the field of audiovisual and multimedia,
from the 2nd year, through which they will have the opportunity to apply and develop advanced knowledge of
techniques and technologies, as well as develop skills interpersonal, methodological and introduction to research.

In the last semester, it is intended the student's autonomy, through the proposal of development of a project of
innovation and creativity to apply in the Curricular Internship.

4.6. Fundamentação do número total de créditos ECTS do ciclo de estudos

4.6.1. Fundamentação do número total de créditos ECTS e da duração do ciclo de estudos, com base no determinado nos
artigos 8.º ou 9.º (1.º ciclo), 18.º (2.º ciclo), 19.º (mestrado integrado) e 31.º (3.º ciclo) do DL n.º 74/2006, de 24 de março:

 O ciclo de estudos confere o grau de Licenciado em Audiovisual e Multimédia, e de acordo com o artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, tem 180 créditos ECTS e uma duração normal de seis semestres curriculares
de trabalho dos alunos. De acordo com o n.º 3 do mesmo artigo, o ciclo de estudos ao estar integrado no ensino
politécnico valoriza uma formação orientada para o exercício profissional de acordo com um perfil de saberes
competências no domínio do audiovisual e multimédia.

 

4.6.1. Justification of the total number of ECTS credits and of the duration of the study programme, based on articles 8 or
9 (1st cycle), 18 (2nd cycle), 19 (integrated master) and 31 (3rd cycle) of DL no. 74/2006, republished by DL no. 63/2016, of
September 13th:

 The study cycle confers the Audiovisual and Multimedia Degree, and according to the article 8 of Decree-Law no.
74/2006, of March 24, has 180 ECTS credits and a duration course of six semesters of student work. According to
section 3 of the same article, the cycle of studies to be integrated in polytechnic teaching emphasizes training oriented
to the professional exercise according to a profile of knowledge skills in the field of audiovisual and multimedia.

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

 Tendo em conta que: i) o IPBeja adotou para todos os seus ciclos de estudos que um crédito ECTS equivale a 25 horas
de trabalho; ii) de acordo com os cursos de referência usados, considerou-se adequado que cada semestre deveria ter
750 horas de trabalho total; iii) e que do trabalho total, 270 horas deveriam ser distribuídas pelas diferentes tipologias
de trabalho presencial, solicitou-se aos docentes que estimassem o tempo total de trabalho da UC pela qual ficariam
como responsáveis e o tempo de trabalho de contacto, devidamente distribuído pelas diferentes tipologias.

 
Após a quantificação do trabalho total de cada UC, e do trabalho de contacto distribuído pelas diferentes tipologias,
harmonizaram-se as horas de trabalho de cada UC e os respetivos créditos a partir das horas propostas pelos
docentes para a UC, ponderando as 750 horas do trabalho total do semestre, as 270 do trabalho de contacto,
quantificando assim as horas de cada unidade curricular e os respetivos créditos.

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

 Taking into account that: i) IPBeja has adopted for all its study cycles that an ECTS credit is equivalent to 25 hours of
work; ii) according to the reference courses used, it was considered appropriate that each semester should have 750
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total hours of work; iii) and that of the total work, 270 hours should be distributed according to the different typologies
of face-to-face work, teachers were asked to estimate the total work time of the CU for which they would be responsible
and the contact time, duly distributed by the different typologies.

After quantifying the total work of each CU, and the contact work distributed by the different typologies, the working
hours of each CU and the respective credits were harmonized from the hours proposed by the professors to the CU,
weighting the 750 hours of the total of the semester, the 270 of the contact work, thus quantifying the hours of each
curricular unit and the respective credits.

4.7. Observações

4.7. Observações:
 O desenvolvimento do currículo do CE em Audiovisual e Multimédia está focado nos conhecimentos, nas aptidões e

nas competências da área específica, considerando o contexto onde se irá desenvolver – Instituto Politécnico de Beja
(Alentejo).

 
O contexto e as suas necessidades são assumidos como oportunidades de aplicação teórica e prática intimamente
ligadas às opções curriculares. Documentos como a Estratégia Regional de Especialização Inteligente - Alentejo
(EREI), apontam para a necessidade de se apostar no setor das Indústrias Culturais e Criativas; e da relação destas
com setor do património, do turismo ou a internacionalização, através da valorização do conhecimento e recursos
endógenos. A crescente valorização do património imaterial, com a sistemática classificação de várias expressões
culturais como património imaterial da humanidade - UNESCO, acentuaram a necessidade de mediatização
audiovisual e multimédia desse património, transformando-o num ativo de desenvolvimento.

 
Assim, o contexto é assumido como ponto de partida e proposta de valor diferenciadora do projeto educativo que se
pretende para o curso de Audiovisual e Multimédia. A par disto, é intenção assumir os objetivos de ensino
aprendizagem de acordo com as melhores referências internacionais, no domínio da formação específica, ao nível da
formação técnica, tecnológica e artística desenvolvendo nos alunos uma formação ética, estética e metodológica de
acordo com um perfil de competências orientado para o mercado de trabalho.

 
Para a consecução dos objetivos do CE, assumidamente estruturou-se um plano curricular em que: no 1.º ano há uma
intenção de orientar as metodologias de ensino aprendizagem para o desenvolvimento de conhecimentos
fundamentais. 

 
E, a partir do 2.º ano, existe uma orientação para o aprofundar de conhecimentos e desenvolvimento das aptidões
tecnológicas, com aposta na metodologia de ensino e aprendizagem - project Based Learning - através do
desenvolvimento de projetos semestrais que cruzam os objetivos de ensino e aprendizagem, e os conteúdos de cada
uma das UC, com o contexto regional onde o curso se desenvolve. Em termos operacionais, o currículo do CE assume
a realização de três projetos semestrais (Produção de Projeto Audiovisual e Multimédia - Projeto “I”, “II” e “III”) com o
enfoque em necessidades identificadas no contexto, enquanto oportunidade de aplicação e desenvolvimento de
conhecimentos, aptidões e competências no domínio do audiovisual e multimédia aplicadas à museografia, produção
de espetáculos e documentarismo. 

 
Já no 6.º e último semestre, houve a preocupação de introduzir um Estágio curricular, e uma UC de Inovação e
Criatividade na qual os alunos irão desenvolver um projeto de inovação, mentorizado pelas próprias empresas, a
desenvolver durante o estágio. O lote de empresas com a qual se estabeleceu parceria, mereceu uma atenção
especial, assumindo-se a sua relevância para o desenvolvimento do CE.

 

4.7. Observations:
 The development of the SC curriculum in Audiovisual and Multimedia is focused on the knowledge, skills and

competences of the specific area, considering the context in which it will develop - Instituto Politécnico de Beja
(Alentejo).

 
The context and their needs are assumed as opportunities for theoretical and practical application closely linked to the
curricular options. Documents such as the Regional Strategy for Intelligent Specialization - Alentejo (EREI), point to the
need to invest in the sector of Cultural and Creative Industries; and the relationship of these with the heritage sector,
tourism or internationalization, through the valorization of knowledge and endogenous resources. The growing
appreciation of the intangible heritage, with the systematic classification of various cultural expressions as intangible
heritage of humanity - UNESCO, has accentuated the need for audiovisual and multimedia mediatization of this
heritage, transforming it into a developmental asset.

 
Thus, the context is assumed as starting point and proposal of differentiating value of the educational project that is
intended for the Audiovisual and Multimedia course. In addition, it is intended to assume teaching learning objectives
according to the best international references, in the field of specific training, in the technical, technological and
artistic training, developing in the students an ethical, aesthetic and methodological formation according to a profile of
competencies oriented to the labor market.

 
In order to achieve the objectives of the SC, a curricular plan has been structured in which: in the 1st year there is an
intention to orientate teaching-learning methodologies for the development of fundamental knowledge.

 
From the 2nd year onwards, there is an orientation towards deepening knowledge and development of technological
aptitudes, focusing on teaching and learning methodology - project based learning - through the development of
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semester projects that cross the objectives of teaching and learning. learning, and the contents of each CU, with the
regional context where the course is developed. In operational terms, the SC curriculum assumes three semester
projects (Audiovisual and Multimedia Project Production - Project "I", "II" and "III") with a focus on needs identified in
the context, as an opportunity for application and development of knowledge, skills and competences in the field of
audiovisual and multimedia applied to museography, production of spectacles and documentarism.

In the sixth and final semester, there was the concern to introduce a curricular Internship, and a CU of Innovation and
Creativity in which the students will develop a project of innovation, mentored by the companies themselves, to
develop during the internship. The lot of companies with which a partnership was established deserved special
attention, assuming its relevance for the development of the SC.

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

5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.
 Tiago Caldas Nunes (Coordenador)

 Título de Especialista, com provas públicas, ao abrigo do Decreto-Lei 206/2009, em Audiovisuais e produção dos
Media (CNAEF 213)

 Doutorando em Metamedia Design (Universidade de Évora)
 Integrado na carreira do Ensino Superior Politécnico com contrato em funções públicas a tempo indeterminado no

quadro do Instituto Politécnico de Beja
 

Maria Teresa Barradas Penacho
 Doutorada em Media-Arte Digital - Universidade Aberta (CNAEF 213 - Audiovisuais e Produção dos Media)

 Requisitada no Instituto Politécnico de Beja
 

Aldo Manuel Serra Passarinho
 Mestre em Comunicação Educacional Multimédia (CNAEF 213 - Audiovisuais e Produção dos Media)

 Doutorando em Arte Y Educación - Educación de las Artes, Museos y Cultura Visual: Políticas Culturais (Universidade
de Barcelona)

 Integrado na carreira do Ensino Superior Politécnico com contrato em funções públicas a tempo indeterminado no
quadro do Instituto Politécnico de Beja

5.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

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

Nome / Name Categoria / Category Grau /
Degree

Especialista /
Specialist Área científica / Scientific Area

Regime de
tempo /
Employment
regime

Informação/
Information

Maria Teresa Saruga
Barradas Casteleiro
Penacho

Equiparado a
Professor Adjunto ou
equivalente

Doutor 213 - Audiovisual e Produção dos
Media (Média-Arte Digital) 100 Ficha

submetida

Tiago José Caldas
Nunes

Professor Adjunto ou
equivalente Mestre

Título de
especialista
(DL 206/2009)

CNAEF 214 - Design 100 Ficha
submetida

Vito José de Jesus
Carioca

Professor
Coordenador
Principal ou
equivalente

Doutor Cièncias da Educação -
Pedagogia 100 Ficha

submetida

Sandra Isabel das
Candeias Guerreiro
Dias

Equiparado a
Professor Adjunto ou
equivalente

Doutor Área CNAEF 220 100 Ficha
submetida

Leonardo Augusto
Verde Reis Charréu

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Belas Artes 20 Ficha

submetida

João Carlos da
Fonseca Cabral

Equiparado a
Professor Adjunto ou
equivalente

Mestre
Título de
especialista
(DL 206/2009)

Tecnologia e Arte Digital 100 Ficha
submetida

Fernando Alberto
Pinho Alves

Professor Adjunto ou
equivalente Mestre

Título de
especialista
(DL 206/2009)

Educação Artistica 20 Ficha
submetida

Diana Godinho da
Silva Costa

Equiparado a
Professor Adjunto ou
equivalente

Doutor BA (Belas Artes) 100 Ficha
submetida

José Pedro Ribeiro de
Matos Fernandes

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor Filosofia 100 Ficha
submetida

Jorge Manuel Rebotim Professor Adjunto ou Mestre Ciencias Musicais 100 Ficha
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https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/b00572bb-b77b-1105-ebb5-5b89662cfa16/formId/5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bbb4985658c/annexId/f2ae1926-f01c-a7c9-5dda-5bbcd5e7307a
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Rosado Raposo equivalente submetida

Nelson Filipe Brito
Nunes

Equiparado a
Professor Adjunto ou
equivalente

Licenciado
Título de
especialista
(DL 206/2009)

213 - Audiovisuais e produção
dos média 100 Ficha

submetida

Cristina Isabel Pires
dos Santos

Professor Adjunto ou
equivalente Mestre

Título de
especialista
(DL 206/2009)

Design Gráfico (tese realizada na
área do Design de Informação)
CNAEF 214

100 Ficha
submetida

Aldo Manuel Serra
Passarinho

Professor Adjunto ou
equivalente Mestre Comunicação Educacional e

Multimédia 100 Ficha
submetida

João Paulo Mestre
Pinheiro Ramos e
Barros

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor
Engenharia Electrotécnica -
Especialidade de Sistemas
Digitais

100 Ficha
submetida

António João Palma
Duarte Mirrado
Paisana

Equiparado a
Assistente ou
equivalente

Licenciado Design de Comunicação 50 Ficha
submetida

Teresa Torres Eça
Equiparado a
Professor Adjunto ou
equivalente

Doutor Educação Artística 20 Ficha
submetida

Paula Gouveia
Varanda

Equiparado a
Professor Adjunto ou
equivalente

Doutor Humanidades e estudos artísticos 50 Ficha
submetida

João Paulo Rodrigues
Pires

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Belas Artes - Educação Artística 20 Ficha

submetida

Carlos Manuel Luzia
Alcobia

Equiparado a
Professor Adjunto ou
equivalente

Doutor Belas Artes 50 Ficha
submetida

Ana Paula de Jesus
Lopes Gaspar

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Design 20 Ficha

submetida

José da Graça Gomes
Maia

Professor Adjunto ou
equivalente Mestre

Título de
especialista
(DL 206/2009)

Novos Media e Práticas Web 20 Ficha
submetida

Sandra Isabel
Gonçalves da Saúde

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Sociologia 100 Ficha

submetida
     1570  

<sem resposta>

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

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

5.4.1.1. Número total de docentes.
 22

5.4.1.2. Número total de ETI.
 15.7

5.4.2. Corpo docente próprio - Docentes do ciclo de estudos em tempo integral

5.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral.* / "Full time teaching staff” – number of
teaching staff with a full time link to the institution.*

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº /
No.

Percentagem /
Percentage

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff with a full time link
to the institution: 13 82.802547770701

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

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

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff ETI / FTE Percentagem / Percentage
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding a PhD (FTE): 8.8 56.050955414013
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5.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

5.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / “Specialised teaching staff” of the study programme.

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 holding a PhD and specialised in the fundamental areas of the study programme 4.3 27.388535031847 15.7

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais
do ciclo de estudos (ETI) / Specialists not holding a PhD, with well recognised experience and professional
capacity in the fundamental areas of the study programme

4.4 28.025477707006 15.7

5.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente.

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

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

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três
anos / Teaching staff of the study programme with a full time link to the institution for over 3 years 11 70.063694267516 15.7

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number
of teaching staff registered in PhD programmes for over one year 4 25.477707006369 15.7

Pergunta 5.5. e 5.6.

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

A avaliação do desempenho do pessoal docente decorre de acordo com o Despacho n.º 5996/2015 - “Regulamento
Geral do Sistema de Avaliação do Pessoal Docente do Instituto Politécnico de Beja”, e que se aplica, de acordo com o
n.º 2 do Artigo 4.º, a todos os docentes em regime de tempo integral, seja qual for a categoria. De acordo com o
Regulamento, são avaliadas as atividades que corresponde a três dimensões do desempenho: Técnico-Científica,
Pedagógica e Organizacional.

Atualmente, as medidas conducentes à atualização dos docentes estão de acordo com o “Regulamento de Apoio à
Participação em Eventos e à Publicação Científica e Técnica”, homologado por despacho do Presidente do IPBeja, no
dia 3 de outubro de 2018. O regulamento estabelece os termos e as condições de atribuição dos apoios relativos à
participação em eventos técnico-científicos e a publicações científicas e técnicas realizadas pelo pessoal docente.

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

The evaluation of the performance of teaching staff is carried out in accordance with Order No. 5996/2015 - "General
Regulation of the System of Evaluation of Teaching Staff of the Polytechnic Institute of Beja", and that it applies in
accordance with paragraph 2 of Article 4, to all full-time teachers, irrespective of the category. According to the
Regulation, activities that correspond to three dimensions of performance are evaluated: Technical-Scientific,
Pedagogical and Organizational.

Currently, the measures leading to the updating of teachers are in accordance with the "Regulation to Support
Participation in Events and Scientific and Technical Publication", homologated by order of the President of IPBeja, on
October 3, 2018. The regulation establishes the terms and conditions for the granting of support for participation in
technical-scientific events and for scientific and technical publications by teaching staff.

5.6. Observações:
n/a

5.6. Observations:
n/a

6. Pessoal Não Docente
6.1. Número e regime de tempo do pessoal não-docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
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O CE conta com 4 funcionários afectos, nomeadamente: 1 com a categoria profissional de Técnico Superior, na área
dos audiovisuais (100% ao CE); 1 com a categoria de assistente técnico, com a responsabilidade de Secretariar a
Direção da Escola Superior de Educação; 2 assistentes operacionais, com a responsabilidade de prestarem apoio ao
funcionamento geral dos CE da Escola Superior de Educação de Beja.

Para além dos funcionários afectos diretamente ao CE e Escola Superior de Educação, o Instituto Politécnico de Beja,
e de acordo com a centralização dos serviços, conta com funcionários em número e regime de tempos adequados ao
funcionamento dos serviços de apoio, como por exemplo a Biblioteca (7 funcionários) ou os serviços de Tecnologias
da Informação (8 funcionários).

6.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
The SP counts on 4 assigned employees, namely: 1 with the professional category of Superior Technician, in the
audiovisual area (100% to SP); 1 with the category of technical assistant, with the responsibility of Secretary of the
Direction of the School of Education; 2 operational assistants, with the responsibility of providing support to the
general functioning of the SPs of the Beja School of Education.

In addition to the employees directly assigned to the SP and the School of Education, the Polytechnic Institute of Beja,
and according to the centralization of services, has employees in number and time regime appropriate to the operation
of support services, such as Library (7 employees) or Information Technology services (8 employees).

6.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
O ciclo de estudos conta com 1 funcionário não docente no apoio directo, com a categoria profissional de Técnico
Superior, possuindo como habilitação uma licenciatura em Educação e Comunicação Multimédia. Para além desde,
conta com um assistente técnico com habilitações adequadas à categoria profissional.

6.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The study programme counts on 1 non-teaching employee in the direct support, with the Professional category of
Superior Technician, having as qualification a degree in Education and Multimedia Communication. Apart from that, it
counts on a technical assistant with appropriate qualifications to the professional category.

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

O procedimento de avaliação do pessoal não-docente obedece ao “Regulamento de Avaliação do Desempenho dos
Trabalhadores Não Docentes do Instituto Politécnico de Beja – Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do
Desempenho na Administração Pública (SIADAP 3)”, de acordo com a Lei n.º 66-B/2007 de 28 de dezembro, alterada
pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro e pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro.
As medidas conducentes à atualização e desenvolvimento profissional decorrem do processo de avaliação e
identificação de necessidades, para a melhoria do serviço e desempenho profissional do avaliado, em articulação
entre o coordenador funcional.

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

The evaluation procedure for non-teaching staff is in accordance with the "Regulations for the Evaluation of the
Performance of Non-Teaching Workers of the Polytechnic Institute of Beja - Integrated Management and Performance
Evaluation System for Public Administration (SIADAP 3)", in accordance with Law n . 66-B / 2007 of December 28, as
amended by Law no. 55-A / 2010, of December 31 and by Law no. 66-B / 2012, of December 31.
The measures leading to the updating and professional development result from the process of evaluation and
identification of needs, for the improvement of the service and professional performance of the evaluated, in
articulation between the functional coordinator.

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

INSTALAÇÕES AFECTAS AO CICLO DE ESTUDOS: i) 1 Estúdio de televisão e vídeo com régie; ii) Laboratório de Arte e
Comunicação Multimédia – com laboratório de imersão criativa iii) 1 Estúdio de gravação áudio; iv) 1 Estúdio de Rádio
para difusão streaming; v) 2 Salas de edição de imagem com computadores; vi) 1 Laboratório de fotografia; vii) 1 Sala
de visionamento audiovisual; viii) 1 Sala com ilhas de edição de vídeo; ix) 1 Atelier de produção e fabricação digital x)
2 sala de aulas.

INSTALAÇÕES UTILIZADAS PELO CICLO DE ESTUDOS: i) Auditório equipado com equipamento audiovisual; ii)
Biblioteca com referências especializadas; iii) Demais salas de aulas da escola superior de educação.

7.1. Facilities used by the study programme (lecturing spaces, libraries, laboratories, computer rooms, ...):
INSTALLATIONS ASSIGNED TO THE STUDY CYCLE: (i) 1 television and video studio with a control room; ii) Multimedia
Art and Communication Laboratory - with creative immersion laboratory iii) 1 Audio recording studio; iv) 1 Radio
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studio for streaming broadcast; v) 2 Image editing rooms with computers; vi) 1 Photographic laboratory; vii) 1
Audiovisual viewing room; viii) 1 Room with video editing islands; ix) 1 Digital production and manufacturing
workshop x) 2 classroom.

INSTALLATIONS USED BY THE STUDY CYCLE: i) Auditorium equipped with audiovisual equipment; ii) Library with
specialized references; iii) Other classrooms of the higher education school.

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

Estúdio televisão, vídeo e régie equipada: unidade de Electronic News Gethring (ENG) 3 Câmara para broadcast
sensor 2/3”Ultra HD/4K, compatível Ultra HD; iluminação; equipamento de mistura, gravação e munição; consola de
mistura/painel de controlo de imagem 8 entradas 12G-SDI; equipamento difusão streaming; intercomunicação áudio;
unidade cinematografia digital para produção de exteriores - Câmara digital cinematográfica Full Frame, com
resolução 4K com Mount intercambiável de lentes, gravação em RAW; 5 kit pedagógicos para requisição autónoma
(câmaras portáteis 4k com sensor 4/3)
Estúdio Rádio: Sistema de Produção Rádio Digital em direto (streaming).
Estúdio áudio: mesa de mistura digital com 24 canais mono, 10 auxiliares, quatro “Subgroups”, equalizador e espaço
insonorizado para gravação
Sala edição de imagem: Adobe Creative Cloud; 3D Studio Max; Touch Designer.
Laboratório de fotografia: 4 máquinas reflex e kit iluminação.
Laboratório Multimédia e espaço imersão criativa (Resolume)

7.2. Main equipment or materials used by the study programme (didactic and scientific equipment, materials, and ICTs):
TV Studio, equipped video control room: Electronic News unit Gethring (ENG) 3 Camera for broadcast sensor 2/3 "Ultra
HD / 4K, compatible Ultra HD; lighting; mixing, engraving and ammunition equipment; mixing console / image control
panel 8 12G-SDI inputs; streaming broadcasting equipment; audio intercommunication; digital cinematography unit for
outdoor production - Full Frame digital camera with 4K resolution with interchangeable lens mount, RAW recording; 5
pedagogical kit for autonomous request (4k portable cameras with 4/3 sensor)
Radio Studio: Digital Radio Production System in direct (streaming).
Audio studio: digital mixing console with 24 mono channels, 10 auxiliary, four "Subgroups", equalizer and
soundproofing for recording
Image editing room: Adobe Creative Cloud; 3D Studio Max; Touch Designer.
Photo lab: 4 reflex machines and lighting kit.
Multimedia Laboratory and creative immersion space (Resolume)

8. Atividades de investigação e desenvolvimento e/ou de formação avançada e
desenvolvimento profissional de alto nível.
8.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua
atividade científica

8.1. Mapa VI Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade
científica / Research centre(s) in the area of the study programme where teaching staff develops its scientific activity

Centro de Investigação /
Research Centre

Classificação
(FCT) /
Classification
FCT

IES / HEI
N.º de docentes do CE integrados /
Number of study programme teaching
staff integrated

Observações
/
Observations

CHAIA – Centro de História
da Arte e Investigação
Artística

Bom Universidade de Évora 1

CIDHEUS - Centro
Interdisciplinar de História,
Cultura e Sociedades

Excelente Universidade de Évora 1

CIAUD - Centro de
Investigação em Arquitetura
Urbanismo e Design

Muito Bom Universidade de Lisboa 1

C3i – Coordenação
Interdisciplinar para a
Investigação e Inovação

n/d Instituto Politécnico de
Portalegre 1

CIEBA - Centro de
Investigação e de Estudos
em Belas-Artes

Bom Universidade de Lisboa 3

CIEP - Centro de
Investigação em Educação e
Psicologia

Suficiente Universidade de Évora 1

CTS - Centro de Tecnologias
e Sistemas (UNINOVA) n/d

Instituto de Desenvolvimento de
Novas Tecnologias
(UNINOVA/FCT/UNL)

1
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CIAC - Centro de
Investigação em Artes e
Comunicação

Bom Universidade do Algarve (UAlg)
e Universidade Aberta (UA)

1

CICS.NOVA - Centro
Interdisciplinar de Ciências
Sociais

n/d Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas (FCSH/UNL) 1

Pergunta 8.2. a 8.4.

8.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos, em revistas de circulação
internacional com revisão por pares, livros ou capítulos de livro, relevantes para o ciclo de estudos, nos últimos 5 anos.

 https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bbb4985658c
 8.3. Mapa-resumo de atividades de desenvolvimento de natureza profissional de alto nível (atividades de desenvolvimento

tecnológico, prestação de serviços ou formação avançada) ou estudos artísticos, relevantes para o ciclo de estudos:
 https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bbb4985658c

 8.4. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas,
tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos. 

Desde 2004/05 que o Laboratório de Arte e Comunicação Multimédia (Lab:ACM) desenvolve projetos e/ou parcerias
nacionais e internacionais em que se integram atividades científicas, tecnológicas culturais e artísticas no domínio do
CE, a saber:

 2016/2018 - Alentejo CRIATIVO: Ações de qualificação das PMEs de Indústrias Culturais e Criativas. LAB:ACM do
IPBeja; ADP Mértola; Associação CULTBÉRIA e a ANJE. Projeto financiado FEDER ALT20-01-0853-FEDER-000026.

 2014/2017 - SHOW YOUR OWN GOLD: A European Concept to Visualize and Reflect One’s Vocational Biography Using
Digital Media. Coord. pelo Karlsruher Institut fuer Technologie (DE), parceiros Universidade de Barcelona (ES);
Pontydysgu Lda. (UK); SC AxA Consulting (R); Zavod NEFIKS (Eslovénia). Projeto programa ERASMUS+ K2 Parcerias
Estratégica n.º 2014-1-DE02-KA202-001430 

 2015/2016 – Produção de um vídeo para a Embaixada da Noruega. Vídeo financiado pela embaixada na Noruega e dos
EEA Grants.

 2013/2014 –Produção de um vídeo participativo para a Associação Terras do Regadio.
 2011/2014 - Sistema Regional de Transferência de Tecnologia do Alentejo (SRTT – SAICT). Infraestruturas

Tecnológicas: Centro de Sistemas Computacionais e Criatividade Multimédia (CeSCrim), reequipamento do Lab:ACM.
Projeto Financiado FEDER ALENT-07-0262-FEDER-001870.

 2009/2010 - DO FAZER AO CONTAR: MEMÓRIAS DAS TRADIÇÕES E OFÍCIOS - Projeto audiovisual: “Do Fazer ao
Contar: Memórias das Tradições e Ofícios”. 3 documentários sobre as tradições em três Concelhos do Baixo-Alentejo
– Almodôvar, Barrancos e Mértola. Trabalho especializado de conceção de um DVD multimédia interativo. Prestação
de serviços.

 2008/2018 – Comité editorial da Revista InVisibilidades – Revista Ibero-americana de Pesquisa em Educação, Cultura e
Artes (ISSN 1647-0508). Criada no 1.º Congresso (Beja) da Rede Ibero-Americana de Educação Artística.

 2008/2008 - FAJA: RESTAURO ECOLÓGICO DE ECOSSISTEMAS DEGRADADOS – Projeto multimédia de I&D
desenvolvido em pareceria com a ADP de Mértola. Projeto de edutainment. Conceção de um DVD multimédia
interativo.

 2005/2007 - À DESCOBERTA DO RIO GUADIANA NO SARAMUGO - Projeto Multimédia desenvolvido em pareceria com
a ADP de Mértola. Projeto de edutainment com o objetivo de explorar o património associado ao rio Guadiana.

 2002/2004 - KINDERET: Tecnologias Educativas no Contexto do Pré-escolar. ESEB (Coord.); CFNTI – Fondo Formación
(ES); University of Cambridge – Faculty of education (UK); Institut for Higher Teaching Qualifications – IHQT –
RegioNet (BL); Goteborg University (S). Projecto n.º P/01/B/F/PP-125232 do programa Leonardo da Vinci.

 2001/2003 - OCTOPUS Centro de Recursos Transnacional em Educação Ambiental. ESEB – IPB (PT) (Coord.);
Universidad de Educatión a Distancia (UNED- Spain); Agência para a Energia (ADENE - Portugal); Universitatea
Tehnica Din Cluj-Napoca (UTCN - Romenia); Eco-Consultants (Greece); BioCert (Italy); Ferramentas Interactivas (FI -
Portugal). Sócrates Minerva n.º 90120-CP-1-2001-1-PT-Minerva-M

8.4. List of main projects and/or national and international partnerships underpinning the scientific, technologic, cultural
and artistic activities developed in the area of the study programme. 

Since 2004/05, the Art and Multimedia Communication Lab (Lab: ACM) has developed national and international
projects and/or partnerships in which scientific, technological, cultural and artistic activities are integrated in the SP
area, namely:

 2016/2018 - Alentejo CREATIVE: Actions of qualification of the SMEs of Cultural and Creative Industries. IPBeja
Lab:ACM; ADP Mértola; Associação CULTBÉRIA and ANJE. Project ALT20-01-0853-FEDER-000026.

 2014/2017 - SHOW YOUR OWN GOLD: A European Concept to Visualize and Reflect One's Vocational Biography Using
Digital Media. Coord. by Karlsruher Institut fuer Technologie (DE), partners University of Barcelona (ES); Pontydysgu
Lda. (UK); SC AxA Consulting (R); Zavod NEFIKS (Slovenia). Project ERASMUS + K2 program Strategic Partnerships
no. 2014-1-DE02-KA202-001430

 2015/2016 - Production of a video for the Norwegian Embassy. Video funded by the embassy in Norway and the EEA
Grants.
2013/2014 -Production of a participatory video for the Terras do Regadio Association.

 2011/2014 - Regional System of Technology Transfer of Alentejo (SRTT - SAICT). Technological Infrastructures: Center
for Computational Systems and Multimedia Creativity (CeSCrim), re-equipping of the Lab: ACM. Funded Project FEDER
ALENT-07-0262-FEDER-001870.

 2009/2010 - "Do Fazer ao Contar": MEMORIES OF TRADITIONS AND CRAFTS - Audiovisual Project: 3 documentaries
about the traditions in three counties of the Baixo-Alentejo - Almodôvar, Barrancos and Mértola. Specialized work on
designing an interactive multimedia DVD. Provision of services.

 

https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bbb4985658c
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bbb4985658c
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2008/2018 - Editorial Committee of the "InVisibilidades" Magazine - Ibero-American Journal of Research in Education,
Culture and Arts (ISSN 1647-0508). Created in the 1st Congress (Beja) of the Ibero-American Network of Artistic
Education.
2008/2008 - FAJA: ECOLOGICAL RESTORATION OF DEGRADED ECOSYSTEMS - Multimedia project of R & D
developed in partnership with ADP de Mértola. Edutainment project. Design of an interactive multimedia DVD.
2005/2007 - À DESCOBERTA DO RIO GUADIANA NO SARAMUGO - Multimedia Project developed in partnership with
ADP de Mértola. Edutainment project with the aim of exploring the heritage associated with the Guadiana River.
2002/2004 - KINDERET: Educational Technologies in the Context of Preschool. ESEB (Coord.); CFNTI - Training Fund
(ES); University of Cambridge - Faculty of Education (UK); Institut for Higher Teaching Qualifications - IHQT - RegioNet
(BL); Goteborg University (S). Draft No P / 01 / B / F / PP-125232 of the Leonardo da Vinci program.
2001/2003 - OCTOPUS Transnational Resource Center on Environmental Education. ESEB - IPB (PT) (Coord.);
University of Distance Education (UNED- Spain); Agency for Energy (ADENE - Portugal); Universitatea Tehnica Din
Cluj-Napoca (UTCN - Romania); Eco-Consultants (Greece); BioCert (Italy); Interactive Tools (FI - Portugal). Socrates
Minerva no. 90120-CP-1-2001-1-EN-Minerva-M

9. Enquadramento na rede de formação nacional da área (ensino superior
público)
9.1. Avaliação da empregabilidade dos graduados por ciclo de estudos similares com base em dados oficiais:

De acordo com os dados do Portal InfoCursos (http://infocursos.pt), no que se refere à empregabilidade dos
diplomados entre os anos letivos 2012/13 e 2015/16, em ciclos de estudos (CE) classificados na área de educação e
formação dos Audiovisuais e Produção dos Media (CNAEF 213), constatou-se que se encontravam registados como
desempregados, no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), 9,2% do total desses diplomados.

Ao analisarmos a empregabilidade dos CE de referência, pelas similitudes nos objetivos, estrutura curricular e
classificação CNAEF, consideradas as percentagens de recém-diplomados, inscritos no IEFP como desempregados,
dos seguintes CE: Tecnologias da Comunicação Audiovisual – IPP ESMAD (9,8%); Som e Imagem IPL ESAD (8,2%);
Comunicação e Design Multimédia – IPC ESE (7,9%); Audiovisual e Multimédia – IPL ESCS (8,3%). Avaliou-se como
positivo, para o CE proposto, que o CE com a mesma designação do IPL tenha um valor de 8,3%, abaixo dos 9,2% da
média nacional.

9.1. Evaluation of the employability of graduates by similar study programmes, based on official data:
According to data from InfoCursos (http://infocursos.pt), regarding the employability of graduates between the
academic years 2012/13 and 2015/16, in study cycles (SC) classified in the area of   education and Training of
Audiovisuals and Media Production (CNAEF 213), it was found that 9.2% of the total of these graduates were registered
as unemployed at the Institute of Employment and Professional Training (IEFP).

When analyzing the employability of the reference SC, by the similarities in the objectives, curricular structure and
CNAEF classification, considering the percentage of new graduates enrolled in the IEFP as unemployed, of the
following SC: Audiovisual Communication Technologies - IPP ESMAD (9.8%); Sound and Image IPL ESAD (8.2%);
Communication and Multimedia Design-IPC ESE (7.9%); Audiovisual and Multimedia-IPL ESCS (8.3%). It was evaluated
as positive that the SC with the same designation has a value of 8.3%, below the 9.2% of the national average.

9.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
De acordo com os dados disponibilizados pela Direção-Geral do Ensino Superior, em 2017, o Instituto Politécnico de
Beja (IPBeja) conseguiu, no final das 3 fases do concurso nacional de acesso, um índice de ocupação de 61,34%, do
total das 476 vagas, o que corresponde a 292 candidatos colocados e matriculados após a 3.ª fase do CNA.

9.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
According to the data provided by the General-Directorate for Higher Education, in 2017, the Beja Polytechnic Institute
(IPBeja) managed, at the end of the three phases of the national access contest, an occupancy rate of 61.34% of the
total of the 476 vacancies, corresponding to 292 candidates placed and registered after the third phase of the ANC.

9.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares: 
Para o desenvolvimento do ciclo de estudos (CE) em Audiovisual e Multimédia pretende-se formalizar parcerias com
instituições da região com as quais já existem relações de trabalho ou cooperação em áreas específicas, como: i) o
Instituto Politécnico de Portalegre (BA Design e Animação Multimédia); ii) o Instituto Politécnico de Santarém (BA
Produção Multimédia em Educação); iii) o Instituto Politécnico de Setúbal (BA Comunicação Social). Pretende-se
também estabelecer uma parceria com o Instituto Politécnico de Lisboa (BA Audiovisual e Multimédia).

Pela similitude ou complementaridade vertical dos CE oferecidos, é também intenção formalizar parcerias de
cooperação com o Instituto Politécnico de Setúbal (CTESP Produção Audiovisual) e com as Universidades Abertas e
do Algarve (DMAD); e parcerias transfronteiriças com as Universidades de: i) Sevilha (BA Comunicación Audiovisual);
ii) Extremadura Espanhola (BA Comunicación Audiovisual); Huelva (MA Comunicación Audiovisual).

9.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes: 
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For the development of the Audiovisual and Multimedia study programme (SP), it is intended to formalize partnerships
with institutions in the region with which cooperation relationships already exists, such as: i) Polytechnic Institute of
Portalegre (BA Design and Multimedia Animation); ii) Polytechnic Institute of Santarém (BA Multimedia Production in
Education); iii) Polytechnic Institute of Setúbal (BA Social Communication). It is also intended to establish a
partnership with the Polytechnic Institute of Lisbon (BA Audiovisual and Multimedia).

Due to the similarity or vertical complementarity of the SP offered, it is also intended to formalize cooperation
partnerships with the Polytechnic Institute of Setúbal (CTESP Audiovisual Production) and the Univ. Aberta and
Algarve Univ. (DMAD); and cross-border partnerships with the Universities of: i) Seville (BA Audiovisual
Communication); ii) Spanish Extremadura (BA Audiovisual Communication); Huelva (MA Audiovisual Communication).

10. Comparação com ciclos de estudos de referência no espaço europeu
10.1. Exemplos de ciclos de estudos existentes em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino Superior com
duração e estrutura semelhantes à proposta: 

1. Comunicación Audiovisual – Universidade de Sevilha, Espanha (8 semestres)
2. Comunicación Audiovisual i Multimèdia – Universidade de Girona, Espanha (8 semestres)
3. Audiovisual Communication – Frederick University, Chipre (8 semestres)
4. Audiovisual Media Arts – RISEBA University Riga, Letónia (8 semestres)
5. Audiovisual and Media Studies – University Tallin, Estónia (8 semestres)
6. Communicación Audiovisual – Universidade de Salamanca (8 semestres)
7. Audiovisual e Multimédia - Instituto Politécnico de Lisboa. (6 semestres)

Do conjunto assume-se como principal referência internacional o curso de Comunicação Audiovisual e Multimédia da
Universidade de Girona, em Espanha. A nível nacional assume-se o curso de Audiovisual e Multimédia da Escola
Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa.

10.1. Examples of study programmes with similar duration and structure offered by reference institutions in the European
Higher Education Area:

1. Comunicación Audiovisual - University of Seville, Spain (8 semesters)
2. Comunicación Audiovisual i Multimèdia - University of Girona, Spain (8 semesters)
3. Audiovisual Communication - Frederick University, Cyprus (8 semesters)
4. Audiovisual Media Arts - RISEBA University Riga, Latvia (8 semesters)
5. Audiovisual and Media Studies - University Tallinn, Estonia (8 semesters)
6. Audiovisual Communication - University of Salamanca (8 semesters)
7. Audiovisual and Multimedia - Polytechnic Institute of Lisboa. (6 semesters)

From this group, the Audiovisual and Multimedia Communication course of the University of Girona in Spain is the
main international reference. At the national level, it is assumed the Audiovisual and Multimedia course of the Superior
School of Social Communication of the Polytechnic Institute of Lisbon.

10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos existentes em instituições de referência
do Espaço Europeu de Ensino Superior:

Os objetivos de ensino aprendizagem do CE proposto resultam da análise do conjunto de CE de referência,
destacando-se os CE das Universidades de Girona e de Sevilha.Os objetivos dos CE em destaque, visam desenvolver
nos estudantes os conhecimentos fundamentais e especializados no domínio das tecnologias da comunicação
audiovisual e multimédia contextualizando-os teoricamente na história e na contemporaneidade, aprofundando a sua
aplicação ao nível das tecnologias da produção, da edição e da difusão audiovisual e multimédia, o que corresponde
aos objetivos do CE proposto.
Em qualquer um dos dois CE, os objetivos focam-se também no desenvolvimento de aptidões para a utilização das
tecnologias de acordo com aspetos técnicos, criativos e de aplicação metodológica, conforme proposto.
Observam-se ainda objetivos direcionados para o desenvolvimento de competências e conhecimentos no domínio
ético, estético e metodológico; orientados para o desempenho profissional no setor, tal como se propõe.

10.2. Comparison with the intended learning outcomes of similar study programmes offered by reference institutions in
the European Higher Education Area:

The teaching objectives of the proposed SP are the result of the analysis of the SP reference set, with emphasis on the
SPs of the Universities of Girona and Seville. The main objectives of the SPs are to develop in students fundamental
and specialized knowledge in the field of technologies of audiovisual and multimedia communication contextualizing
them theoretically in history and contemporaneity, deepening its application in the technologies of production, editing
and audiovisual and multimedia diffusion, which corresponds to the objectives of the proposed SP.
In either SP, the objectives also focus on the development of skills for the use of technologies according to technical,
creative and methodological application, as proposed.
It is also observed objectives aimed at the development of skills and knowledge in the ethical, aesthetic and
methodological field; oriented to the professional performance in the sector, as proposed.
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11. Estágios e/ou Formação em Serviço
11.1. e 11.2 Estágios e/ou Formação em Serviço

Mapa VII - Protocolos de Cooperação

Mapa VII - YGroup (http://ygroup.eu)

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 YGroup (http://ygroup.eu)

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._YGroup.pdf

 

Mapa VII - Infimoframe Lda. (http://www.infimoframe.pt)

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Infimoframe Lda. (http://www.infimoframe.pt)

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Infimoframe.pdf

 

Mapa VII - OCUBO (https://www.ocubo.com)

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 OCUBO (https://www.ocubo.com)

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Ocubo.pdf

 

Mapa VII - AROMNI (http://www.aromni.com)

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 AROMNI (http://www.aromni.com)

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Aromni.pdf

 

Mapa VII - Panavideo (http://panavideo.pt)

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Panavideo (http://panavideo.pt)

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Panavideo.pdf

 

Mapa VII - Shortfuse (http://shortfuse.pt)

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Shortfuse (http://shortfuse.pt)

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Shortfuse.pdf

 

Mapa VII - Comprimido (https://comprimido.pt)

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Comprimido (https://comprimido.pt)

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Comprimido.pdf

 

Mapa VII - GMK Produções (https://gmk.pt)

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 GMK Produções (https://gmk.pt)

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bbb4985658c/questionId/b2ac1bc1-5479-c7dd-0b7f-5b89668234c6/annexId/a10b809c-6a63-b9d5-c492-5bbb49a17cf6
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bbb4985658c/questionId/b2ac1bc1-5479-c7dd-0b7f-5b89668234c6/annexId/1f390f81-ce40-3713-bcdf-5bbe8f45d305
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bbb4985658c/questionId/b2ac1bc1-5479-c7dd-0b7f-5b89668234c6/annexId/91c30398-f793-617e-cb83-5bbe90e93d4f
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bbb4985658c/questionId/b2ac1bc1-5479-c7dd-0b7f-5b89668234c6/annexId/2a402d83-4097-ec07-2f9a-5bbe9000cd06
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bbb4985658c/questionId/b2ac1bc1-5479-c7dd-0b7f-5b89668234c6/annexId/ab8bbeb0-405e-4113-6c9e-5bbe90af3da5
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bbb4985658c/questionId/b2ac1bc1-5479-c7dd-0b7f-5b89668234c6/annexId/a446efb2-20f5-3158-e6bf-5bbe90f118ad
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bbb4985658c/questionId/b2ac1bc1-5479-c7dd-0b7f-5b89668234c6/annexId/1137489b-d35d-b24f-4b0e-5bbe9182f6dd
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11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._GMK.pdf

 

Mapa VII - Lua Filmes (http://www.luafilmes.pt)

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Lua Filmes (http://www.luafilmes.pt)

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._LuaFilms.pdf

 

Mapa VII - SPIC Creative Solutions (http://www.spic.pt)

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 SPIC Creative Solutions (http://www.spic.pt)

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Spic.pdf

 

Mapa VII - WeAre Interactive (https://weare.pt/pt/)

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 WeAre Interactive (https://weare.pt/pt/)

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._WeAre.pdf

 

Mapa VII - SeteSentidos Audiovisuais (http://www.setesentidos.pt)

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 SeteSentidos Audiovisuais (http://www.setesentidos.pt)

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._SeteSentidos.pdf

 

Mapa VII - Centro Unesco para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial - Beja

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Centro Unesco para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial - Beja

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo_IPB_Centro_Unesco-compressed.pdf

 

Mapa VII - Videoplanos, Lda. Produções Audiovisuais (http://videoplanos.pt)

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Videoplanos, Lda. Produções Audiovisuais (http://videoplanos.pt)

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Videoplanos.pdf

 

Mapa VII - Associação Cultbéria (Musibéria - Centro Internacional de Músicas e Danças do Mundo Ibérico)

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Associação Cultbéria (Musibéria - Centro Internacional de Músicas e Danças do Mundo Ibérico)

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo_IPB_Cultbéria-compressed.pdf

 

Mapa VII - Anyforms Design (Balloon Happy; http://anyformsdesign.blogspot.com/p/agencia_29.html)

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Anyforms Design (Balloon Happy; http://anyformsdesign.blogspot.com/p/agencia_29.html)

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bbb4985658c/questionId/b2ac1bc1-5479-c7dd-0b7f-5b89668234c6/annexId/418b0357-436d-804e-09af-5bbe915a579b
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bbb4985658c/questionId/b2ac1bc1-5479-c7dd-0b7f-5b89668234c6/annexId/8fba649b-7f5b-e1fe-a3ef-5bbe91771659
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bbb4985658c/questionId/b2ac1bc1-5479-c7dd-0b7f-5b89668234c6/annexId/b8bdfefd-0592-ea44-a43f-5bbe916c271d
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bbb4985658c/questionId/b2ac1bc1-5479-c7dd-0b7f-5b89668234c6/annexId/7e78c29f-58c0-7c8f-eab4-5bbe92f28f0b
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bbb4985658c/questionId/b2ac1bc1-5479-c7dd-0b7f-5b89668234c6/annexId/f0883800-947b-fcee-f870-5bbfc61999bd
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bbb4985658c/questionId/b2ac1bc1-5479-c7dd-0b7f-5b89668234c6/annexId/737596c8-ad08-40b7-efbf-5bbfcf566cb6
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bbb4985658c/questionId/b2ac1bc1-5479-c7dd-0b7f-5b89668234c6/annexId/40011b67-89d0-8f60-3530-5bc0bf170cbb
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bbb4985658c/questionId/b2ac1bc1-5479-c7dd-0b7f-5b89668234c6/annexId/c6fd3541-6611-81bd-d9dd-5bc4fdd68019


25/05/2022 23:03 NCE/18/1800105 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c172d303-9458-1554-87fb-5ba908ca2c59&formId=5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5b… 108/112

11.1.2._Protocolo_IPB_ANYFORMS.pdf

Mapa VII - Rádio Voz da Planície (http://www.vozdaplanicie.pt)

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Rádio Voz da Planície (http://www.vozdaplanicie.pt)

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._RVP-compressed.pdf

 

Mapa VII - Panorâmica35 (http://www.p35.pt)

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Panorâmica35 (http://www.p35.pt)

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Panoramica35-compr.pdf
 

11.2. Plano de distribuição dos estudantes

11.2. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio e/ou formação em serviço demonstrando a adequação
dos recursos disponíveis.(PDF, máx. 100kB).

 11.2._PlanoEstagios_3.pdf
 

11.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios
e/ou formação em serviço.

11.3. Recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios e/ou formação
em serviço:

 O Instituto Politécnico de Beja regula o acompanhamento dos Estágios curriculares através de regulamento próprio no
qual são enunciadas as competências do responsável pelo estágio, as normas de funcionamento e acompanhamento
por parte do professor/orientador interno e as regras de condições de funcionamento técnicas, científicas e
pedagógicas. Nos termos regulamento, a cada um dos alunos é atribuído um professor orientador interno (com horas
afetas para o efeito) a quem cabe fazer o acompanhamento e articulação com o orientador externo.

 
O Instituto dispõe de um gabinete de apoio à inserção na vida ativa (GIVA) que dá apoio à gestão administrativa dos
processos de Estágio, no contacto com as empresas, e dá apoio à equipa docente responsável pelo acompanhamento
de cada um dos estudantes.

11.3. Institution’s own resources to effectively follow its students during the in-service training periods:
 The Polytechnic Institute of Beja regulates the follow-up of the Curricular Internships by means of a specific regulation

in which the competencies of the trainee are described, the norms of operation and supervision by the internal teacher
/ supervisor and the rules of technical, scientific and technical working conditions. pedagogical Under the terms of the
regulation, each of the students is assigned an internal counselor (with appropriate hours) who is responsible for
monitoring and articulating with the external counselor.

 
The Institute has an appropriate office (GIVA) that supports the administrative management of Internship processes, in
contact with companies, and provides support to the teaching team responsible for monitoring each student.

11.4. Orientadores cooperantes

11.4.1. Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx.
100kB).

11.4.1 Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx.
100kB).

 <sem resposta>

11.4.2. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com estágio
obrigatório por lei)

11.4.2. Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com
estágio obrigatório por Lei) / External supervisors responsible for following the students' activities (mandatory for study
programmes with in-service training mandatory by law)

Nome / Instituição ou estabelecimento a Categoria Profissional / Habilitação Profissional (1)/ Nº de anos de serviço / Nº

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bbb4985658c/questionId/b2ac1bc1-5479-c7dd-0b7f-5b89668234c6/annexId/31694bee-5a3f-ec4d-7a07-5bc5155d73fb
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bbb4985658c/questionId/b2ac1bc1-5479-c7dd-0b7f-5b89668234c6/annexId/9ce47c26-8145-3d70-02ab-5bc5165c65c3
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bbb4985658c/questionId/b2ac1bc1-5479-c7dd-0b7f-5b89668234c6/annexId/216c0649-0627-627e-5b51-5bc5ebb0097e
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5d5a0d35-c7dd-df4a-a829-5bbb4985658c/questionId/b2d1e2dd-1be5-e795-d3c8-5b89664d2f05
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Name que pertence / Institution Professional Title Professional qualifications (1) of working years

<sem resposta>

12. Análise SWOT do ciclo de estudos
12.1. Pontos fortes:

 Após estudo de mercado junto público-alvo, concluiu-se que um CE em Audiovisual e Multimédia, num grupo de 9 CE
da mesma área, reunia 44,3% das preferências dos alunos do ensino secundário e profissional, e 48,6% das
preferências dos atuais alunos do CTESP de Som e Imagem do IPBeja. Desta forma, conduziu-se a análise SWOT, com
base num grupo focal composto por docentes e profissionais da área, da qual resultou como pontos fortes: 

 
- a adoção de metodologias de ensino aprendizagem ativas baseadas no desenvolvimento de projetos, de acordo com
o modelo Projet Based Learning;

 
- a adoção do portfólio artístico como metodologias de ensino e aprendizagem de sistematização dos conhecimentos,
aptidões e competências.

 
- de recursos específicos como estúdios de televisão, rádio e áudio, os laboratórios de imersão criativa, fotografia e
imagem;

 
- de um CTESP de Som e Imagem e existência de 12 cursos profissionais na NUTS II Alentejo (2018), da área CNAEF
213;

 
- do Laboratório de Arte e Comunicação Multimédia (labacm.wordpress.com), orientado para a investigação,
desenvolvimento de projetos e prestação de serviços, com portfólio adequado. 

 
- de projetos no setor das Indústrias Culturais e Criativas (alentejocriativo.net) e media digitais (Show Your Own Gold);

 
- de práticas associadas à organização regular de um seminário na área das indústrias culturais e criativas (IV edição
de 2018);

 
- de tradição na organização de eventos na área das Artes e da Comunicação Multimédia, com objetivo de captar
alunos (Artshots);

 
- de um potencial transversal da área específica com outras área da Escola Superior de Educação, como a área das
Ciências da Educação, Ciências Sociais e do Comportamento.

12.1. Strengths:
 After market research with target audiences, it was concluded that a Study Programme (SP) in Audiovisual and

Multimedia, in a group of 9 CE from the same area, had 44.3% of the preferences of the students of the secondary and
professional education, and 48.6% of the preferences of current students of CTESP Sound and Image of IPBeja. In this
way, the SWOT analysis was conducted, based on a focal group composed of teachers and professionals from the
area, which resulted as strengths:

 
- the adoption of active learning teaching methodologies based on project development, according to the Projet Based
Learning model;

 
- the adoption of the artistic portfolio as methodologies of teaching and learning systematization of knowledge, skills
and competences.

 
- specific resources such as television, radio and audio studios, creative immersion, photography and image
laboratories;

 
- a CTESP of Sound and Image and the existence of 12 professional courses in NUTS II Alentejo (2018), in the area
CNAEF 213;

 
- Laboratory of Art and Multimedia Communication (labacm.wordpress.com), oriented to the research, development of
projects and provision of services, with adequate portfolio.

 
- projects in the cultural and creative industries (alentejocriativo.net) and digital media (Show Your Own Gold);

 
- practices associated with the regular organization of a seminar in the area of   cultural and creative industries (IV
edition of 2018);

- of tradition in the organization of events in the area of   Arts and Multimedia Communication, aiming to attract students
(Artshots);
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- a transversal potential of the specific area with other areas of the School of Education, such as the area of   
Educational Sciences, Social Sciences and Behavior.

12.2. Pontos fracos:
No que se refere aos pontos fracos subjacentes à criação CE, concluiu-se através do grupo focal que se destacava:

- o reduzido número de artigos publicados em revistas com fator de impacto em consequência do reduzido tempo
disponível para fazerem investigação;

- a falta de formação para utilizar metodologias ativas de ensino e aprendizagem, continuando o corpo docente a
privilegiar métodos expositivos;

- a falta de funcionários não docentes dedicados e a prestarem apoio no domínio especifico da área, tal como a falta
de cultura institucional para prestarem apoio laboratorial e colaborarem nos processos organizacionais subjacentes
aos processos de ensino e aprendizagem;

- uma cultura institucional pouco ajustada às especificidades da área, nomeadamente no que se refere à necessidade
de alocação ou adaptação de recursos laboratoriais específicos, tal como em compreender o nível de proficiência
formativa na área que se pretende que o CE atinja;

- Dificuldade em envolver os alunos em atividades de investigação e desenvolvimento baseadas em problemas
concretos de nível superior.

12.2. Weaknesses:
With regard to the weaknesses underlying Study Programme (SP) creation, it was concluded through the focus group
that it was highlighted:

- the small number of articles published in journals with impact factor as a consequence of the limited time available to
carry out research;

- the lack of training to use active teaching and learning methodologies, with the teaching staff continuing to favor
expository methods;

- the lack of dedicated non-teaching staff and support in the specific field of the area, as well as the lack of institutional
culture to provide laboratory support and collaboration in the organizational processes underlying the teaching and
learning processes;

 - an institutional culture that is poorly tailored to the specificities of the area, in particular as regards the need to
allocate or adapt specific laboratory resources, as well as to understand the level of formative proficiency in the area
that the SP intends to achieve;

- Difficulty in involving students in research and development activities based on concrete problems at a higher level.

12.3. Oportunidades:
No que se refere às oportunidades para a criação CE, concluiu-se através do grupo focal que se destacava:

- a empregabilidade da área tem vindo a melhorar com uma quebra acentuada nos últimos anos dos recém-
licenciados, da área CANEF 213, inscritos no IEFP como desempregados, naquilo que representa uma procura por
parte de profissionais da área;

- a valorização das Indústrias Culturais e criativas no âmbito da Estratégia Regional de Especialização Inteligente para
o Alentejo (EREI), e a sua relação com setores como o turismo, a museologia o património;

- as necessidades regionais ao nível da valorização dos recursos endógenos e salvaguarda do património imaterial,
nomeadamente do património classificado pela UNESCO como o Cante Alentejano;

- as necessidades da região ao nível da mediatização de conteúdos museográficos, produção de espetáculos e
valorização audiovisual e multimédia dos recursos endógenos;

- o referencial nacional e internacional adotado representa um potencial para parcerias estratégicas a desenvolver com
outras instituições de ensino superior e centros de investigação;

- as parcerias estabelecidas com empresas do setor representam um potencial para o desenvolvimento do CE e
empregabilidade dos alunos.

12.3. Opportunities:
With regard to the opportunities for Study Programme (SP) creation, it was concluded through the focus group that
stood out:

- the employability of the area has been improving with a sharp decline in recent years in recent graduates, in the area
of   CANEF 213, registered in the IEFP as unemployed, in what represents a demand from professionals in the area;
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- the promotion of cultural and creative industries within the framework of the Regional Strategy for Intelligent
Specialization for Alentejo (EREI), and its relationship with sectors such as tourism, museology and heritage;

- the regional needs for the exploitation of endogenous resources and the safeguarding of intangible heritage, in
particular the heritage classified by UNESCO as Cante Alentejano;

- the needs of the region in the mediatization of museographic contents, production of shows and audiovisual and
multimedia valorization of endogenous resources;

- the adopted national and international benchmark represents the potential for strategic partnerships to be developed
with other higher education institutions and research centers;

- partnerships established with industry players represent a potential for SP development and student employability.

12.4. Constrangimentos:
No que se refere aos constrangimentos à criação do CE, concluiu-se através do grupo focal que se destacava:

- a falta de iniciativas regionais na área específica do CE, que congreguem instituições regionais e tenham impacto
nacional, e para as quais a área específica dos audiovisuais e produção dos media seja chamada;

- a falta de ecossistema criativo na região o que dificulta o acesso à cultura e à atualização técnica, tecnológica dos
docentes e alunos;

- a falta de participação do corpo docente na vida social e cultural da região;

- a dificuldade em promover e afirmar a área específica do curso numa Escola Superior de Educação;

- o impacto sobre a procura pelo CE decorrente da quebra demográfica registada a nível nacional, acentuada na
região;

- a fragilidade do tecido socioeconómico regional.

12.4. Threats:
Concerning the constraints to the creation of the Study Programme (SP), it was concluded through the focus group
that stood out:

- the lack of regional initiatives in the specific area of the EC, bringing together regional institutions and having a
national impact, and for which the specific area of audiovisual and media production is called;

- the lack of a creative ecosystem in the region which hinders access to culture and the technical and technological
updating of teachers and students;

- lack of participation of faculty in the social and cultural life of the region;

- the difficulty in promoting and affirming the specific area of the course at a School of Education;

- the impact on demand for the SP as a result of the demographic decline recorded at national level, accentuated in the
region;

- the fragility of the regional socio-economic fabric.

12.5. Conclusões:
O CE em Audiovisual e Multimédia, representa uma oportunidade para consolidar a oferta formativa do IPBeja no que
se refere à verticalização da fileira formativa na área dos audiovisuais e produção dos media (CNAEF 213), da qual já
dispõe de um curso técnico superior profissional de Som e Imagem, com crescente procura.

O inquérito aplicado aos alunos que atualmente frequentam o curso de Técnico Superior (TESP) de Som e Imagem
veio demonstrar o interesse por este CE, pois, permitirá aos estudantes prosseguirem estudos no IPBeja. De acordo
com os dados recolhidos, 48,6% dos alunos deste TESP revelaram preferência por este CE.

Em resultado do estudo de mercado efetuado junto de alunos do Ensino Secundário e Profissional, a frequentarem
cursos da área dos Audiovisuais e Produção dos Media, foi possível constatar que o CE reúne a preferência de 44,8%
dos estudantes inquiridos.

Em termos de empregabilidade, foi possível concluir, através da consulta aos locais com informação oficial
(infocursos), que o número de diplomados inscritos no IEFP como desempregados, da área dos Audiovisuais e
Produção dos Media tem vindo a diminuir, registando como média nacional 9,2% de recém-diplomados inscritos como
desempregados.

Também no que se refere às empresas contactadas no estudo de mercado, para efeito do desenvolvimento de
parcerias estratégicas, e não obstante a fragilidade do tecido económico local, compreendemos que o CE é encarado
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como uma oportunidade de qualificação de profissionais orientados para o mercado de trabalho em função da sua
estrutura curricular com um estágio curricular incluído. 

A partir da consulta a documentos oficias associados ao desenvolvimento da região - Alentejo, nomeadamente no que
se refere à Estratégias Regional de Desenvolvimento Inteligente, concluímos que o CE em Audiovisual e Multimédia,
ao inserir-se no setor das Indústrias Culturais e Criativas poderá constituir-se como uma mais-valia para a
consolidação dessa estratégia, através de uma formação orientada para a valorização dos recursos endógenos e
patrimoniais, na consolidação dos conhecimentos, aptidões e competências do domínio específico do Audiovisual e
Multimédia.

Como desafios para o desenvolvimento do CE, nomeadamente do desenvolvimento do seu currículo, destaca-se a
adoção de metodologias ativas de ensino e aprendizagem, no desenvolvimento de competências na área dos
audiovisuais e produção dos media, com enfoque na realização de projetos (Projet Based Learning - PBL) centrados
em problemáticas do contexto regional. 

E se o desenvolvimento de projetos (PBL) permitirá a consolidação dos conhecimentos e das aptidões específicas, a
adoção do portfólio artístico, como suporte de sistematização das aprendizagens, permitrá desenvolver um perfil de
competências orientado para o mercado profissional global no setor das Indústrias Culturais e da Criatividade, nos
subsetores associados aos audiovisuais e multimédia.

12.5. Conclusions:
The Study Programme (SP) in Audiovisual and Multimedia, represents an opportunity to consolidate the training
offered by IPBeja regarding the verticalization of the training sector in the area of   audiovisual and media production
(CNAEF 213), which already has a professional higher technical course of Sound and Image, with increasing demand.

The survey applied to the students who currently attend the Higher Technician (TESP) course in Sound and Image has
demonstrated interest in this SP, as it will allow students to pursue studies in IPBeja. According to the data collected,
48.6% of the students in this TESP showed preference for this SP.

As a result of the market study carried out with secondary and vocational students, attending courses in the area of   
Audiovisuals and Media Production, it was possible to verify that the SP has a preference of 44.8% of the students
surveyed.

In terms of employability, it was possible to conclude, through the consultation with the sites with official information
(infocursos), that the number of graduates enrolled in the IEFP as unemployed, in the area of   Audiovisuals and Media
Production has been decreasing, recording as national average 9,2% of recent graduates registered as unemployed.

Also with regard to the companies contacted in the market study, for the purpose of developing strategic partnerships,
and despite the fragility of the local economic fabric, we understand that the SP is seen as an opportunity to qualify
professionals oriented to the labor market in function of its curricular structure with an included curricular stage.

From the consultation of official documents associated with the development of the region - Alentejo, in particular with
regard to the Regional Strategies for Intelligent Development, we concluded that the SP in Audiovisual and Multimedia,
when entering the sector of Cultural and Creative Industries, as an added value for the consolidation of this strategy,
through a training oriented to the valorization of the endogenous and patrimonial resources, in the consolidation of the
knowledge, aptitudes and competences of the specific field of Audiovisual and Multimedia.

Challenges for the development of SP, in particular the development of its curriculum, include the adoption of active
teaching and learning methodologies, the development of skills in audiovisual and media production, focusing on
projects Learning (PBL) focused on issues of the regional context.

And if the development of projects (PBL) will allow the consolidation of specific knowledge and skills, the adoption of
the artistic portfolio, as a support for learning systematization, will allow the development of a profile of competencies
oriented to the global professional market in the sector of Cultural Industries and Creativity, in the subsectors
associated with audiovisual and multimedia.


