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Escola Superior de Educação  
Descritor de Unidade Curricular	  
 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: 956310 – Opção I - Comunicação e Multimédia 
Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 213 ECTS: 3 
 
Tipo de Unidade Curricular: Opcional 

 
Modo de Ensino: Presencial  

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Aldo Manuel Serra Passarinho 
TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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Pré-requisitos (se aplicável): n/a 
 
OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Utilizar adequadamente a terminologia e conceitos próprios da Comunicação Multimédia; 

Identificar as possibilidades pedagógicas dos diversos suportes e meios da comunicação mediatizada, contextualizados no 
curso; 

Adquirir competências no domínio da produção e exploração pedagógica de informação alojada em suportes mediatizados. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1 – Introdução geral ao objecto da comunicação multimédia, noções de base e clarificações conceptuais. Delimitação do campo 
específico.  

2 – Discursos da comunicação mediatizada 

2.1. Definição tipológica e instrumental 

2.2. Lógicas de utilização dos discursos  

3 – A utilização do discurso vídeo em contexto do curso 

3.1. O vídeo como instrumento de observação e de produção de imagens 

3.2. Práticas de utilização do vídeo na produção de materiais  

4 – O discurso informático/multimédia 

4.1. Exploração de software, como ferramenta para a construção de materiais didácticos  

4.2. Exploração de software específico da área  

4.3. Periféricos e exploração pedagógica da imagem 

5 – A rede Internet e suas aplicações no curso 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Para a introdução geral ao objecto da comunicação multimédia, noções de base e clarificações conceptuais e delimitação do 
campo específico, define-se a terminologia adequada no domínio da multimédia; 

No discurso informático/multimédia, identificam-se as possibilidades pedagógicas dos diversos meios da comunicação 
mediatizada; 

Para a exploração da rede internet, procura-se desenvolver competências no domínio da produção e utilização de informação 
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alojada em suportes mediatizados.  

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

- Exposições breves (método expositivo-dialógico), feitas à turma, com o objectivo de introduzir ou situar os conteúdos 
programáticos e/ou documentar um aspecto particular dos trabalhos em curso; 

- Utilização dos diversos meios tecnológicos e seus suportes, para documentar aspectos relevantes a tratar; 

- Apresentação de trabalhos individuais e/ou colectivos por parte do aluno, tendo em conta suportes mediatizados diversos, 
seguindo-se o debate acerca dos seus aspectos relevantes (eg. Produção de guiões para avaliação de videogramas; produção 
de páginas Web, etc.) 

Demonstrações práticas de software multimédia diversificado, nos distintos discursos. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

As exposições breves suportam o objetivo de entendimento das terminologias adequadas aos exercícios práticos; 

Utilizando meios tecnológicos, identificam-se as potencialidades pedagógicas da comunicação mediatizada; 

As apresentações de trabalho individuais e coletivos dão suporte ao desenvolvimento de competências comunicacionais. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

De acordo com o Regulamento Escolar Interno dos Cursos de 1º Ciclo do Instituto Politécnico de Beja, Artigo 9o alíneas b), d), 
g) e i), os elementos de avaliação serão projetos individuais e/ou colectivos, trabalho prático e/ou de laboratório, existindo 
também um exame prático de recurso e melhoria na época especificada no Calendário Escolar. 
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