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ACEF/1415/10602 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Universidade De Aveiro

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

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

A3. Ciclo de estudos:
Novas Tecnologias da Comunicação

A3. Study programme:
New Communication Technologies

A4. Grau:
Licenciado

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
2.a série - N.º 203 de 20 de Outubro de 2006

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Ciências e Tecnologias da Comunicação

A6. Main scientific area of the study programme:
Sciences and communication technologies

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

213

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

<sem resposta>

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

<sem resposta>

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
180

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

A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
three years
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A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
60

A11. Condições específicas de ingresso:
não aplicável

A11. Specific entry requirements:
not applicable

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

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

Não

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

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

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

<sem resposta>

A13. Estrutura curricular

Mapa I - -

A13.1. Ciclo de Estudos:
Novas Tecnologias da Comunicação

A13.1. Study programme:
New Communication Technologies

A13.2. Grau:
Licenciado

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

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

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

Área Científica / Scientific Area
Sigla /

Acronym

ECTS Obrigatórios /

Mandatory ECTS

ECTS Optativos /

Optional ECTS*

Ciências Jurídicas / Legal sciences CJ 4 0

Ciências e Tecnologias da Comunicação / Sciences and

Communication Technologies
CTC 130 0

Design / Design DS 22 0

Estudos Culturais / Cultural Studies EC 4 0

Estudos Linguísticos / Liguisthics Studies EL 4 0

Estudos de Arte /Arth Studies EA 4 0

Gestão / Managment GES 12 0

(7 Items)  180 0

A14. Plano de estudos

Mapa II - - - 1/1

A14.1. Ciclo de Estudos:
Novas Tecnologias da Comunicação

A14.1. Study programme:
New Communication Technologies

A14.2. Grau:
Licenciado

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1/1

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1/1

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /

Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area

(1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho /

Working Hours

(3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Teorias da Comunicação /

Communication Theories
CTC semestral 108 T-30; TP-30; OT-15 4 -

Imagem Digital - Estática / Static Digital

Image
DS semestral 216 TP-15;P-45; OT-15 8 -

Movimentos Artísticos

Contemporâneos / Contemporary

Artistic Movements

EA semestral 108 T-30; OT-15 4 -

Laboratório Multimédia 1 / Multimedia

Laboratory 1
CTC semestral 270 T-30; P-60; OT-15 10 -

Expressões da Lusofonia /
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Expressions of the Portuguese

Speaking World

EL semestral 108 TP-45; OT-15 4 -

(5 Items)       

Mapa II - - - 1/2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Novas Tecnologias da Comunicação

A14.1. Study programme:
New Communication Technologies

A14.2. Grau:
Licenciado

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1/2

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1/2

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /

Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Semiótica da Comunicação /

Communication Semiothics
CTC Semestral 108 TP-45; OT-15 4 -

Imagem Digital Dinâmica /

Dynamic Digital Image
DS Semestral 216 TP-15; P-45; OT-15 8 -

Guionismo / Scriptw riting CTC Semestral 108 T-15; TP-30; OT-15 4 -

Laboratório Multimédia 2 /

Multimedia Laboratory 2
CTC Semestral 270 T-30; P-60; OT-15 10 -

Sonorização para Multimédia /

Sound Production for Multimedia
CTC Semestral 108 TP-45; OT-15 4 -

(5 Items)       

Mapa II - - - 2/1

A14.1. Ciclo de Estudos:
Novas Tecnologias da Comunicação

A14.1. Study programme:
New Communication Technologies

A14.2. Grau:
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Licenciado

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2/1

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2/1

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular

Units

Área Científica /

Scientific Area

(1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho /

Working Hours

(3)

Horas Contacto /

Contact Hours

(4)

ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Sociologia da Comunicação /

Communication Sociology
CTC Semestral 108 T-15; TP-30; OT-15 4 -

Ergonomia Cognitiva / Cognitive

Ergonomics
CTC Semestral 108 T-30; TP-15; OT-15 4 -

Sistemas de Comunicação Multimédia 1

/ Multimedia Communication Systemas

1

CTC Semestral 162 T-30; TP-30; OT-15 6 -

Laboratório Multimédia 3 / Multimedia

Laborathory 3
CTC Semestral 324 T-30; P-60; OT-15 12 -

Cultura e Património / Culture and

Patrimony
EC Semestral 108 TP-45; OT-15 4 -

(5 Items)       

Mapa II - - - 2/2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Novas Tecnologias da Comunicação

A14.1. Study programme:
New Communication Technologies

A14.2. Grau:
Licenciado

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2/2

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
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2/2

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular

Units

Área Científica /

Scientific Area

(1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho /

Working Hours

(3)

Horas Contacto /

Contact Hours

(4)

ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Comunicação Institucional / Institutional

Communication
CTC Semestral 108 T-15; TP-30; OT-15 4 -

Ergonomia dos Sistemas / Systems

Ergonomics
CTC Semestral 108 TP-15; P-45; OT-15 4 -

Sistemas de Comunicação Multimédia

2 / Multimedia Communication Systems

2

CTC Semestral 162 T-30; TP-30; OT-15 6 -

Laboratório Multimédia 4 / Multimedia

Laborathory 4
CTC Semestral 324 T-30; P-60; OT-15 12 -

Direitos de Autor em Multimédia /

Multimedia Copyright
CTC Semestral 108 T-15; TP-30; OT-15 4 -

(5 Items)       

Mapa II - - - 3/1

A14.1. Ciclo de Estudos:
Novas Tecnologias da Comunicação

A14.1. Study programme:
New Communication Technologies

A14.2. Grau:
Licenciado

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3/1

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3/1

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular

Units

Área Científica

/ Scientific

Area (1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho

/ Working

Hours (3)

Horas Contacto

/ Contact Hours

(4)

ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Implementação e Controlo de Projectos

Multimédia / Implementation and Control of

Multimedia Projects

CTC Semestral 162
T-30;TP-30; OT-

15
6 -

Laboratório Multimédia 5 / Multimedia

Laborathory 5 CTC Semestral 324
T-30; P-60; OT-

15 12 -
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Gestão de Recusos Humanos / Human

Resources Management
GES Semestral 162 TP-60; OT-15 6 -

Gestão de Empresas / Enterprise

Management
GES Semestral 162 TP-60; OT-15 6 -

(4 Items)       

Mapa II - - - 3/2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Novas Tecnologias da Comunicação

A14.1. Study programme:
New Communication Technologies

A14.2. Grau:
Licenciado

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3/2

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3/2

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /

Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Cibercultura / Cyberculture CTC Semestral 162 T-30; TP-30; OT-15 6 -

Publicidade e Marketing /

Publicity and Marketing
DS Semestral 162 T-15; TP-30; OT-15 6 -

Projecto / Project CTC Semestral 486 P-90; OT-15 18 -

(3 Items)       

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Diurno

A15.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>

A15.1. If other, specify:
<no answer>
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A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es)
deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)

Pedro Miguel dos Santos Beça Pereira

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

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

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III - não aplicável

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
não aplicável

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
<sem resposta>

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

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

<sem resposta>

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

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

não aplicável

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

not applicable

A17.4. Orientadores cooperantes

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

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.

<sem resposta>

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

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

Name

Instituição ou estabelecimento

a que pertence / Institution

Categoria Profissional

/ Professional Title

Habilitação Profissional /

Professional Qualifications

Nº de anos de serviço /

No of working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A20

A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Universidade de Aveiro, Departamento de Comunicação e Arte

A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._Desp_7047_2011_Regul_Credit_UA1.pdf

A20. Observações:

A informação apresentada na questão 5.1.2, correspondente ao número de estudantes por ano curricular no
ano letivo em curso, corresponde aos valores obtidos por amostragem em 31.07.2014, uma vez que, para o ano
letivo 2014/2015, os primeiros dados provisórios só estarão disponíveis com a amostragem de 31.12.2014

A informação apresentada na questão 7.3.4, correspondente aos níveis de internacionalização, corresponde
aos valores obtidos por amostragem em 31.07.2014. 

A informação apresentada na questão 5.1.1, relativa à caraterização dos estudantes inscritos no ciclo de
estudos, incluindo o seu género e idade, corresponde aos valores obtidos por amostragem em 31.07.2014

Taxa de desemprego
http://infocursos.mec.pt/

Lista de siglas e acrónimos
AV: audiovisual/audiovisuais
CC: Comissão de Curso
CJ: Ciências Jurídicas
CP: Conselho Pedagógico.
CSPT: Ciências Sociais, Políticas e do Território
CTC: Ciências e Tecnologias da Comunicação
DAO: Departamento de Ambiente e Ordenamento
DECA: Departamento de Comunicação e Arte
DLC: Departamento de Línguas e Culturas
DS: Design
EA: Estudos de Arte
EC: Estudos Culturais
EL: Estudos Literários
ES: Ensino Superior
ESSUA: Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro
FMB: Fundação Mata do Buçaco
GES: Gestão
ICPD: Programa Doutoral em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais
IES: Instituições de Ensino Superior
IPSS: Instituição Particular de Solidariedade Social
LEE: Licenciatura em Línguas e Estudos Editoriais
LRE: Licenciatura em Línguas e Relações Empresariais
MAPi - Programa Doutoral em Informática das Universidades do Minho, Aveiro e Porto
MCMM: Mestrado em Comunicação Multimédia
MDM: Movimento Democrático de Mulheres
ME: Multimédia em Educação
MID: Made in DeCA
NTC: Novas Tecnologias da Comunicação
ONG: Organização Não Governamental
PMO: Plano de Melhoria obrigatório
SGQ_UC: Subsistema para a Garantia da Qualidade das Unidades Curriculares

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7b69619e-7662-9552-97f2-5444f06f02f9/questionId/5c6c4255-cea3-aae4-af4d-543f7d807b5f
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TIC: Tecnologias de Informação e Comunicação
UA: Universidade de Aveiro
UC: Unidade Curricular
UF: Unidade de Formação
UO: Unidade Orgânica

A20. Observations:

The information presented in question 5.1.2, corresponding to the number of students per academic year in the
school year, corresponds to the values obtained by sampling on 31/07/2014, since, for the school year
2014/2015, the first provisional data are only available with the sampling 31.12.2014

The information presented in question 7.3.4, corresponding to international levels, corresponds to the values
obtained by sampling on 07/31/2014.

The information presented in question 5.1.1 on the characterization of the students enrolled in the course,
including their gender and age, corresponds to the values obtained by sampling on 07/31/2014

Unemployment rate
http://infocursos.mec.pt/

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
A licenciatura em NTC tem por principal finalidade qualificar profissionais na área da comunicação mediada
tecnologicamente. Pretende-se potenciar a mobilização de conhecimentos, competências e atitudes que
permitam: i) Estimular a compreensão e o domínio das dimensões teórica e prática da comunicação, com
ênfase nos media digitais e no seu enquadramento nos atuais contextos tecnológicos, sociais, educativos,
organizacionais e de mercado; ii) Oferecer um perfil eclético de qualificação nos domínios da conceptualização,
especificação, prototipagem e validação de projetos, numa lógica de trabalho em equipa, articulação disciplinar
(com a respetiva componente teórica), interdisciplinar e extra-disciplinar (comunidade e tecido empresarial); iii)
Formar profissionais capazes de se adaptarem a situações profissionais diversificadas e às caraterísticas e
especificidades dos desafios comunicacionais e tecnológicos presentes e futuros.

1.1. Study programme's generic objectives.
The undergraduate program in NCT’s main purpose is to qualify professionals for the area of communication
mediated through technology. It aims to potentiate the attainment of knowledge, competences and approaches
that enable: i) the understanding and grasp of both the theoretical and practical dimensions of communication,
emphasizing on digital media and its place in current technological, social, educational, organizational and
market contexts; ii) offer an eclectic qualified profile in regards to project conceptualization, specification,
prototyping and validation, based on teamwork within each subject (linked with its theoretical component),
among program subjects and with external entities (such as local communities and enterprises); iii) qualify
professionals capable of adapting themselves to diverse professional scenarios and to the characteristics and
specificities of current and future communication and technology related challenges.

1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição.
O pioneirismo e espírito empreendedor de que se comunga na Universidade de Aveiro (UA) permitiu que, em
1993, nascesse uma Licenciatura, única em Portugal, que, pela primeira vez, conjugava as áreas científicas das
ciências da comunicação e das tecnologias, e que respondia a uma necessidade que começava a fazer-se
sentir de profissionais capazes de desenvolver variadas soluções de comunicação através da mediação
tecnológica. NTC assumiu, por essa altura, continuando a assumir atualmente, um papel determinante na
estratégia formativa institucional, encontrando sentido nas linhas mestras daquela que é a missão desta
academia: a de promover, entre outras, atividades de ensino e formação, a transferência do saber e da
tecnologia para a sociedade, nomeadamente através da promoção ativa do pensamento e consciência crítica
da sociedade, interagindo com ela de forma permanente e colocando ao seu serviço as novas tecnologias, em
cujo desenvolvimento se empenha e investe.
Em estreito alinhamento com os princípios que norteiam o Projeto Educativo, Científico e Cultural da UA, a
Licenciatura em NTC: i) empenhou-se em implementar e consolidar o Processo de Bolonha, nas suas variadas
dimensões, procurando integrar-se plenamente no espaço europeu e nos seus sistemas de investigação e
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ensino, facilitando-se, assim, e entre outros aspetos, a participação em projetos de mobilidade, quer dos
docentes, quer dos estudantes; ii) mantém-se comprometida com níveis de exigência e qualidade elevados no
processo de formação e qualificação dos seus alunos; iii) valoriza e empenha-se em estabelecer parcerias
com a sociedade e meio empresarial que permitam aos alunos o contacto com a realidade e o intercâmbio e
partilha de recursos humanos e materiais; iv) procura promover o espírito crítico e a reflexividade,
nomeadamente numa perspetiva metacognitiva que possibilite aos alunos conhecerem-se e compreenderem-
se enquanto aprendentes, para assim se prepararem melhor para as lógicas da aprendizagem ao longo da vida;
v) estrutura as estratégias didáticas no sentido de permitir, nos alunos, o reconhecimento da importância das
dinâmicas de grupo e do trabalho em equipa, quer como forma de aprendizagem, quer como método
privilegiado de trabalho no domínio científico em que se insere a Licenciatura; vi) fomenta a adopção de
perspetivas multidisciplinares.
Assim, ao apresentar uma visão integrada da formação e ao reequacionar continuamente os modelos de
ensino-aprendizagem, sempre centrados no estudante e na sua preparação para o mercado de trabalho e para
a vida, NTC privilegia vertentes que a UA considera fundamentais a nível científico, pedagógico, cultural e de
desenvolvimento de inovação.

1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's mission.
In 1993 UA’s entrepreneurial and pioneer spirit provided the foundations for the genesis of an undergraduate
program, the only one of its kind in Portugal at the time, which merged communication and technology sciences
and aimed to satisfy an increasing demand for professionals capable of developing solutions for mediating
communication through technology. NCT has, since then and for the past 20 years, played and important role in
UA’s overall institutional formative strategy and found its purpose within the paths that outline the university’s
mission as an academy: promote, among other, education and training activities, endorse technology and
knowledge transfer, through the promotion of active and critical thinking within society, as well as the nurturing
of a continuous interactive relationship among parts through the provision of new technologies. Within a close
nit relationship with the principles which guide UA’s Education, Scientific and Cultural project, the
undergraduate program in NCT: i) dedicates itself to implementing and consolidating the Bologna Process,
within its various dimensions, as a mean to fully integrate NCT in Europe and its research and education
systems, thus enabling, among other results, the participation in mobility programs at a student and staff level;
ii) focuses on meeting and keeping high standards in student training and education; iii) values and pursues the
establishment of partnerships with institutions and companies capable of providing its students contact with the
real market place and the exchange and sharing of human resources and assets; iv) promotes critical thinking
and discourse, from a metacognitive perspective, allowing its students to get to know and understand
themselves as learners and prepare for the challenges presented by life long learning; v) structures didactic
strategies, which enable the students to recognize the importance of group dynamics and team work as a way
of learning, as well as a working method privileged within the program’s scientific domain; vi) promotes the
adoption of multidisciplinary perspectives and approaches to problem solving. By presenting an integrated
education vision and by continuously reviewing and updating the teaching-learning models applied, centred on
the students’ preparation for the job market and for life itself, NCT honours UA’s views in regards to issues such
as science, pedagogy, culture and innovation.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Sítio Web oficial da licenciatura no portal da UA.
Presença em redes sociais.
Material de divulgação, nomeadamente flyers, vídeo.
Sessão de acolhimento dos alunos do 1º ano no início do 1º semestre.
Reunião geral de docentes no início do 1º e 2º semestres.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
NTC's oficial website in the UA portal. 
Presence on social networks. 
Marketing materials, including flyers, video. 
Reception session of the 1st year students at the beginning of the 1st semester. 
Teachers general meeting at the beginning of the 1st and 2nd semesters.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

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

Compete ao Conselho Pedagógico (CP) e ao Conselho Científico (CC) pronunciar-se sobre a criação de ciclos
de estudo e sobre os planos dos ciclos de estudos ministrados, cabendo a sua aprovação ao CC. O Conselho
da Unidade (CUn) pronuncia-se igualmente, sobre esta matéria. A prática implementada é similar para a revisão
e atualização dos conteúdos programáticos. 
Os órgãos de gestão do curso são o Diretor de Curso, a quem incumbe, designadamente, a promoção da
qualidade do curso e da definição, articulação e gestão da estratégia global do curso, por forma a garantir a
qualidade do ensino, e a Comissão de Curso (CCur), que dinamiza a participação ativa em todas as matérias
relacionadas com o funcionamento dos cursos e contribui para o regular funcionamento das atividades de
ensino e para o estabelecimento de boas práticas. 
A distribuição do serviço docente é proposta pelo Diretor da unidade orgânica ao CC, que delibera sobre a
mesma, sujeitando-a à homologação do Reitor.

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

The Pedagogic Council (PC) and the Scientific Council (SC) issue an opinion on the creation of degree
programmes and on the study plans of degree programmes. Official approval lies with the SC. The Departmental
Council also issues an opinion on this matter. Current practice is similar for the revision and updating of the
contents of course units. 
The management bodies of the degree programmes are: Degree Programme Director (DPD) and Degree
Committee (DC). The DPD promotes the quality of the programme and defines, articulates and manages its
overall strategy regarding quality assurance and enhancement. The DC foments active participation in all
matters related to the functioning of programmes and contributes to the regular functioning of teaching
activities and the establishment of good practice. 
The distribution of teaching hours is proposed by the departmental director to the SC, which deliberates and
presents its proposal for approval by the Rector.

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

Os docentes e os estudantes estão representados nos órgãos comuns: Conselho Geral (CG) e Conselho
Pedagógico (CP). Ao CG incumbem as decisões estratégicas e a definição de linhas orientadoras no plano
pedagógico e ao CP compete, designadamente, pronunciar-se sobre as orientações pedagógicas e os métodos
de ensino e de avaliação, promover a realização de inquéritos regulares ao desempenho pedagógico, aprovar o
regulamento de avaliação do aproveitamento dos estudantes, promover a avaliação do desempenho
pedagógico dos docentes, por estes e pelos estudantes, e a sua análise e divulgação, e pronunciar-se sobre o
regime de prescrições. 
Ao nível das unidades orgânicas estes membros estão representados no CUn, que se pronuncia sobre os
planos de estudo dos ciclos de estudo, e na CCur, com as competências identificadas no ponto 2.1.1..
São criadas, igualmente, sedes de reflexão, dinamizadas pelo Reitor, com o objetivo de se promover a audição
da comunidade universitária.

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

Teaching staff and students are represented in the university’s common bodies: the General Council (GC) and
the Pedagogic Council (PC). The GC is responsible for strategic decisions and defining guidelines on the
pedagogical level. The CP is required to issue an opinion on the pedagogical guidelines and methods of teaching
and assessment, promote the administration of regular questionnaires on pedagogical performance, approve
the regulations for the assessment of student learning, promote the assessment of teacher performance, by
teaching staff and by students, and to analyse and disseminate the results, and to issue an opinion on the
regime governing enrolment restrictions. 
At the departmental level, these members are represented in the Departmental Council which gives its opinion
on the study plans, and on the Degree Committees, with the competences identified in 2.1.1. 
Other spaces for reflection, activated by the Rector, exist to give voice to the university community.

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
A partir de meados da década de noventa, a UA colocou as questões da qualidade como uma prioridade
institucional, desenvolvendo um sistema interno de Garantia da Qualidade do Processo de Ensino-
Aprendizagem, numa primeira fase de monitorização das Unidades Curriculares (uc) com o objetivo de
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promover a melhoria contínua do seu funcionamento. O SGQ_UC, em funcionamento desde 2009/10, prevê

quatro fases de desenvolvimento: Diagnóstico - monitorização das uc tendo como resultado a obtenção de
parâmetros quantitativos que caracterizam o seu funcionamento. Àquelas uc cujo comportamento se afaste de
um padrão de normalidade, é dedicada uma atenção especial. Melhoria - elaboração de relatórios para cada
uma das uc; Garantia – análise por uma comissão departamental dos relatórios de melhoria das uc do
departamento; Supervisão - supervisão do sistema pelo Conselho Pedagógico, promovendo a sua adequada
implementação, análise e divulgação de resultados.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme. 
From the mid-nineties, quality issues became a priority for the UA. It designed an internal Quality Management
System (QMS) for the Teaching and Learning Process, the first stage of which involved a system for monitoring
the Curricular Units (CUs) with a view to promoting the ongoing process of enhancement. The QMS for the CUs,
in force since 2009/10, involves four stages of development: Diagnosis – monitoring of the CUs and the
attainment of a set of quantitative parametres for characterizing them. Special attention is given to those CUs
whose behaviour deviates from the norm. Enhancement – writing of reports for each CU; Assurance – analysis
by a departmental committee of the reports of the departments’ CUs; Supervision – supervision of the system
by the Pedagogic Council, which promotes the proper implementation, analysis and dissemination of the system
and its results.

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

A implementação dos mecanismos de garantia da qualidade na Universidade de Aveiro é da responsabilidade
do Vice Reitor, Prof. Doutor José Alberto Rafael, cujas responsabilidades incluem a coordenação do processo
de avaliação institucional e a supervisão dos gabinetes de apoio à Reitoria, previstos para a Qualidade e
Auditoria e para o Planeamento, nomeadamente o Gabinete de Planeamento Estratégico.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 
The implementation of Quality Management mechanisms in the University of Aveiro is the responsibility of the
Vice Rector, Prof. Doutor José Alberto Rafael, whose responsibilities include the coordination of the institutional
evaluation process and the supervision of the Rectorate’s support offices for Quality, Auditing and Planning,
namely the Strategic Planning Office.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos. 
A informação necessária ao acompanhamento e avaliação dos ciclos de estudo é recolhida através dos
inquéritos pedagógicos administrados no âmbito do Sistema de Garantia de Qualidade interna, que mobiliza
informação relativamente a funcionamento irregular das unidades curriculares (tanto positivo como negativo),
os relatórios desenvolvidos para efeitos de Melhoria, Garantia e Supervisão da qualidade do ensino ministrado,
e, ainda, através do levantamento de informação quantitativa relativamente a cada ciclo de estudo pelo
Gabinete de Planeamento Estratégico, nomeadamente índices de preenchimento de vagas, taxas de sucesso e
de abandono, e indicadores de eficiência pedagógica. 
Está constituído um grupo de trabalho que tem como missão, com base nas estruturas e informação
existentes, desenhar o modelo para a avaliação da qualidade pedagógica dos ciclos de estudos.

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study programme. 
The information necessary for monitoring and evaluating the study cycles is gathered from the pedagogical
questionnaires administered under the internal Quality Management System, which highlights information
relating to the irregular (both positive and negative) functioning of curricular units, from the reports written with
a view to ensuring the enhancement, assurance and supervision of the quality of the teaching provided, and
from the quantitative data about each study cycle collected and disseminated by the Strategic Planning Office,
namely regarding the filling of places, academic success and drop-out rates, and pedagogical efficiency
indicators. 
A work group has been formed with the mission to bring together these different strands in a model for
assessing the pedagogical quality of the study cycles.

2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade 
https://sgq.ua.pt/PEA/Documentos/SGQ_DocumentoGeral.pdf

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de melhoria. 
O Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ_UC) gera relatórios em que apresenta os dados obtidos relativamente
à autoavaliação dos alunos na UC e à caraterização da própria UC, que o docente deve consultar e com base
nos quais pode implementar ações de melhoria. Por outro lado, o sistema prevê a utilização dos resultados das
avaliações dos ciclos de estudos na definição de ações de melhoria, num processo dividido em diversas fases.

https://sgq.ua.pt/PEA/Documentos/SGQ_DocumentoGeral.pdf
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Na primeira fase, o docente responsável pela UC cuja avaliação se afaste de um valor padrão considerado
adequado ou em que existam relatos de situações críticas, deve desenvolver um plano de melhoria,
procurando responder aos problemas identificados. Os planos de melhoria são depois analisados e discutidos
pela comissão de curso, que dá parecer sobre os mesmos, podendo propor alterações e adequações. Numa
última fase, o próprio Conselho Pedagógico valida os planos de melhoria, promovendo a sua adequada
implementação.

2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 
The Quality Management System (QMS) generates reports on the self-assessment of students and the
characterization of the UC. Based on these data the teacher can design and implement improvement measures.
Besides, QMS foresees the use of its evaluation results, for each of the program cycles, for defining
improvement plans and actions according to a process divided into several phases. In the first phase, the
teacher responsible for coordinating the course, whose assessment results do not fall into a default value
interval or include any reports of critical situations, should develop an improvement plan by addressing the
problems identified. The improvement plans are then analyzed and discussed by the NCT program commission,
which render an opinion and may propose changes and adjustments. In a final stage, the university’s Pedagogic
Council validates the improvement plans, and promotes their adequate implementation.

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

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 
Not applicable

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

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

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa VI. Facilities

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area (m2)

estúdio audiovisual / audiovisual studio - 21.1.6-1 118.8

anfiteatro / amphitheater - 21.2.20 64.2

laboratório multimédia / multimedia laboratory - 23.2.17 66.5

laboratório multimédia / multimedia laboratory - 23.2.19 62.4

estúdio de som/Gravação / sound studio- - 21.1.3-2 67

regi de som/gravação / sound regi - 21.1.3-1 13.8

regi audiovisual / audiovisual regi - 21.1.6-2 27.4

regi de pós-produção audiovisual / audiovisual pos-production regi - 21.2.3 26.5

laboratório multimedia / multimedia laboratory - 21.1.19 63.6

laboratório multimedia / mutimedia laboratory - 21.2.01 94.5

sala de Aula / classroom - 21.2.12 37.4

laboratório Sapo / Lab Sapo - 21.1.25 e 21.1.26 92.9

laboratório de investigação - CetacMedia - 21.2.16/17/18 164.5

sala de estudo / study room - 21.1.21 35.4

oficina / Atelier- 6.1.18 100

estudio chroma - fotografia / Chroma Studio - Photography - 21.1.28.3 33.6

régie do auditório / Régie Auditorium - 21.2.8 17.4

galeria técnica - estúdio audiovisual - oficina / technical gallery - visual studio - w orkshop - 21.3.8 9.7

sala de aula/reuniões / classroom - meetings - 21.1.24 50.5

sala de aula / classroom - 21.2.20 37.2
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sala e aula / classroom - 21.3.30 37.2

laboratório música eletronica / musicelectronic Lab - 21.3.4 27

salas de aula outros edif icios da UA / classrooms in other UA buildings 1498.1

9 anfiteatros outros edif icios da UA / amphitheater in other UA buildings 1168.7

auditório / auditorium - 21.1.08/12 245.3

galeria técnica - auditório / Technical Gallery - Auditorium - 21.3.14 7.1

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

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

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número / Number

computadores multimédia/ multimedia computers 60

impressoras multifunções/ multifunction printers 2

video projectores / video projectors 16

telas de projecção / projection screen 10

sistema integrado de som / integrated sound system 5

scanners / scanners 3

camara fotográfica analógica/ analog photo camera 3

camara fotográfica/video DSLR / DSLR video camera 6

camara fotográfica digital / digital photo camera 10

lentes para DSLR / DSLR lens 13

camara de video HDV / HDV camera 3

ilhas de pós produção video / post-production suites 4

tripé de video e fotografia / photo and video tripods 12

kit e projetores de iluminação / lightning kit 10

kit de áudio para produção audiovisual / audio kit for movie productions 5

estúdio de gravação audio multipista / multitrack audio studio 1

estúdio e equipamento de chroma Key / chroma key studio 1

impressora 3D (parceria com a empresa beeverycreative) / 3D printer 1

kits para programação de interfaces tangiveis / tangible interface electronic kit 6

equipamentos móveis (smartphones e tablets) / mobile devices (smartphones and tablets) 6

estudio e equipamento para composição (música eletrónica) 1

equipamento de eye-tracking (parceria com o SAPO) / eye-tracking system (in partnership w ith SAPO) 1

sensores e equipamento de motion-tracking / motion-tracking sensors 4

camara de HDV ultra-compacta / ultra compact HDV camera 2

drone para gravação vídeo / video recording drone 1

pontos de acesso w i-f i / w i-f i acesso points 10

computadores de edição não-linera video e modelação 3D / computers for non-linear video edition-3D modelization 4

3.2 Parcerias

3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
A adequação de NTC ao programa Erasmus+ conduziu ao estabelecimento de protocolos com 15 Instituições
de Ensino Superior (IES) que representam cerca de 50 vagas de mobilidade para estudantes e 20 para
docentes. Estes acordos incluem IES cuja qualidade é reconhecida em diversos rankings mundiais e também
na experiência relatada pelos estudantes que participaram no programa, em anos anteriores. Desta rede fazem
parte, por exemplo, a Fakultät Medien da Bauhaus-Universität Weimar, School of Creative Technologies da
University of Portsmouth e a Facultad de Comunicación y Documentación da Universidad de Granada. 
Colaboração no programa de cooperação existente entre os governos português e timorense, através do
acolhimento (semestre 0) de 32 alunos timorenses que se preparavam para entrar em IES portuguesas,
através da lecionação da Unidade de Formação em TIC. 
Lecionação da UC de Cibercultura no programa doutoral MAPi, programa conjunto entre UA e Carnegie-Mellon
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University.

3.2.1 International partnerships within the study programme.
Adjusting NCT to the new Erasmus + program led to new agreements with 15 HEI which represent about 50
placements for mobility for students and about 20 for staff. These agreements include HEI whose quality is
recognized in several world rankings and also through the experience reported by students that took part in the
program in previous years. This network includes, for example, Fakultät Medien at Bauhaus -Universität
Weimar, School of Creative Technologies at the University of Portsmouth and the Facultad de Comunicación y
Documentación of the University of Granada. Actions also include the collaboration in existing cooperation
programs between the Portuguese and Timorese governments, by hosting 32 Timorese students preparing to
enter Portuguese HEIs, and focusing on the teaching of ICT due to the interdisciplinary nature of NCT; and
teaching a course in Cyberculture in the doctoral program MAPi, a program set between UA and Carnegie-
Mellon University.

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

Em NTC, tem vindo a ser prática sistemática o estabelecimento de parcerias e cooperações, ao nível das UC,
com várias instituições/entidades, entre as quais, PT Inovação, SAPO, Câmara Municipal de Aveiro, IPSS -
Florinhas do Vouga, Beira-mar, Fundação Mata do Buçaco (FMB) e ONG Movimento Democrático de Mulheres
(MDM). Resultaram destas parcerias projetos como: a) “UNLOVE”, jogo de prevenção e sensibilização para a
Violência no Namoro, proposto pela MDM; b) “Corporate Memo”, proposto pela PT Inovação e que pretendeu
explorar o conceito de memória corporativa tendo em vista a identificação dos principais componentes
relevantes para caraterizar a memória da organização bem como os principais agentes, cenários, processos e
tecnologias relevantes para a dinâmica de construção dessa memória; c) “Bussaco Digital” celebrada em
parceria com a FMB que visava a criação de soluções de comunicação e tecnológicas para o projeto Bussaco
Digital e para o Serviço Educativo da FMB.

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

NCT has systematically established agreements and cooperations with various institutions/entities, such as PT
Inovação, SAPO, Câmara Municipal de Aveiro, IPSS - Florinhas do Vouga, Beira-mar, Mata do Buçaco
Foundation (MBF) e NGO Movimento Democrático de Mulheres (MDM). These partnerships resulted in projects
such as: a) “UNLOVE”, a game for prevention and awareness in relation to dating violence, proposed by MDM;
b) “Corporate Memo”, proposed by PT Inovação, which explored the concept of corporate memory and aimed at
identifying the main components capable of characterizing a corporate’s memory, as well as the main relevant
agents, scenarios, processes and technologies for dynamically building such memories; c) Bussaco Digital,
partnered with MBF, aimes to create communication and technological solutions for the Bussaco Digital project
and for the MBF education service.

3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
A política institucional da UA de colaborações intrainstitucionais tem-se refletido em NTC nas colaborações
com outros ciclos de estudos e com iniciativas internas da UA, nomeadamente:
i) a UC de Teorias da Comunicação oferecida às Licenciaturas em Design e em Música; 
ii) outras que resultam da adaptação da UC de Laboratório Multimédia 1 e 2 de NTC para as licenciaturas de
LRE e LEE e os Mestrados em Estudos Editoriais e Relações Empresariais do DLC (p. ex.: Multimédia I e II,
Multimédia Editorial e Multimédia para Relações Empresariais);
iii) no contexto da UC de Projeto, com a área da Música do DECA (p.ex.: projeto Paluí), com a área do Design do
DECA (p.ex.: projeto Museu do Design), com o Departamento CSPT (p.ex.: Cicloria), com o Deparmento de
Biologia (p.ex.: Bussaco Digital), com o Programa Doutoral ICPD (p.ex.: projetos TrueH, Allaboard, Walkin’
Aveiro, weDraw) e com o Programa Doutoral ME (p.ex.: projetos HAPPY, RedeNEE, Curucucu).

3.2.3 Intrainstitucional colaborations with other study programmes.
UA’s policy regarding intra institutional collaborations has been applied by NCT through its collaboration with
other programs and UA’s own institutional activities such as: i) the Communication Theories course offered to
both the Design and Music undergraduate programs; ii) adapted versions of the Multimedia Laboratory I and II
courses offered to undergraduate and post-graduate programs as UA’s Department of Languages and Culture
(Multimedia I and II, Editorial Multimedia and Multimedia for Business Relations.); iii) collaborations, within the
Project course context, with the Music area of DCA (Paluí) as well as the Design area (Museum of Design), with
the Department of SPT (Cicloria), Department of Biology (Bussaco Digital), Doctoral Program in ICDP (TrueH,
Allaboard, Walkin’ Aveiro, weDraw) and with the Doctoral Program in ME (HAPPY, RedeNEE, Curucucu).



12/23/2014 ACEF/1415/10602 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7b082435-d3d3-1bc2-78da-543facaddc6d&formId=7b69619e-7662-9552-97f2-5444f06f02f9 17/138

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Alexandra de Jesus Costa Beleza Moreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alexandra de Jesus Costa Beleza Moreira

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

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Álvaro José Barbosa de Sousa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Álvaro José Barbosa de Sousa

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

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ana Carla Miguéis Amaro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Carla Miguéis Amaro

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

Universidade de Aveiro

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/7b69619e-7662-9552-97f2-5444f06f02f9/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/6f30cbac-dd29-96c2-1b5c-54662c740848
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/7b69619e-7662-9552-97f2-5444f06f02f9/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/e3c85669-ce1e-db75-2cf2-5469cbb12301
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - António Augusto de Freitas Gonçalves Moreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Augusto de Freitas Gonçalves Moreira

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

Universidade de Aveiro

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - António Nuno Rosmaninho Rolo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Nuno Rosmaninho Rolo

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

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Línguas e Culturas

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Carlos Manuel Branco Nogueira Fragateiro

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/7b69619e-7662-9552-97f2-5444f06f02f9/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/ee9b3355-d7a6-ac53-2aef-5469cebd08ce
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/7b69619e-7662-9552-97f2-5444f06f02f9/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/15948927-e9bf-31f2-b390-5469e6b81e32
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/7b69619e-7662-9552-97f2-5444f06f02f9/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/e7d2453c-ba95-82f1-416f-5469d04e00c3
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Branco Nogueira Fragateiro

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

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Carlos Manuel das Neves Santos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Manuel das Neves Santos

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

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Carlos Fernandes da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Fernandes da Silva

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

Universidade de Aveiro

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/7b69619e-7662-9552-97f2-5444f06f02f9/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/a4b22f18-90cc-85e2-ef07-546a0b27ea75
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/7b69619e-7662-9552-97f2-5444f06f02f9/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/5b93955d-46ad-eb18-c6de-5469eab3f797
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Catarina Franco Lélis da Cruz

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Catarina Franco Lélis da Cruz

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

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria da Conceição de Oliveira Lopes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria da Conceição de Oliveira Lopes

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

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento, Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Hedisson Pereira Mota

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Hedisson Pereira Mota

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

Universidade de Aveiro

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/7b69619e-7662-9552-97f2-5444f06f02f9/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/6d2fdd81-38d7-941c-ddfb-546a1433d12c
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/7b69619e-7662-9552-97f2-5444f06f02f9/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/b2ff7c22-e337-2c01-ae55-546a0faacb8a
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/7b69619e-7662-9552-97f2-5444f06f02f9/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/717da9c1-8bd4-580d-242c-546a16f26997
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Helder José Marques Caixinha

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Helder José Marques Caixinha

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

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria Helena Ferreira Braga Barbosa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Helena Ferreira Braga Barbosa

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

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Inês Direito

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/7b69619e-7662-9552-97f2-5444f06f02f9/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/7aa0e1d2-2d25-d044-c602-546a17db284c
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/7b69619e-7662-9552-97f2-5444f06f02f9/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/9072cc5f-dfa6-5868-3ce5-546a1cd735e1
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/7b69619e-7662-9552-97f2-5444f06f02f9/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/2cb201df-87d9-940d-9d13-546a1da12165
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Inês Direito

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

Universidade de Aveiro

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ivo Daniel Valente Fonseca

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ivo Daniel Valente Fonseca

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

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - João António de Almeida Mota

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João António de Almeida Mota

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

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/7b69619e-7662-9552-97f2-5444f06f02f9/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/8fb19877-a34c-01a7-c759-546a229ad625
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Jorge Manuel de Mansilha Castro Ribeiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Manuel de Mansilha Castro Ribeiro

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

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Jorge Trinidad Ferraz de Abreu

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Trinidad Ferraz de Abreu

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

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - José Manuel Rodrigues Nunes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel Rodrigues Nunes

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

Universidade de Aveiro

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/7b69619e-7662-9552-97f2-5444f06f02f9/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/81ffd5f7-c6bb-68c6-4d25-546a2fdcf257
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http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/7b69619e-7662-9552-97f2-5444f06f02f9/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/def300c0-d4c0-97cf-82a6-546a3f412a24
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Licinio Kustra Mano

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Licinio Kustra Mano

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

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Lídia de Jesus Oliveira Loureiro da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Lídia de Jesus Oliveira Loureiro da Silva

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

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Luís Francisco Mendes Gabriel Pedro
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Francisco Mendes Gabriel Pedro

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

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ana Margarida Pisco Almeida

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Margarida Pisco Almeida

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

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria João Lopes Antunes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria João Lopes Antunes

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

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Mário Jorge Rodrigues Martins Vairinhos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário Jorge Rodrigues Martins Vairinhos

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

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Nuno Filipe da Cunha Barbosa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Filipe da Cunha Barbosa

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

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Nuno Ricardo Gomes Ribeiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Ricardo Gomes Ribeiro

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

Universidade de Aveiro
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria Olinda Carneiro Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Olinda Carneiro Martins

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

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Óscar Emanuel Chaves Mealha

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Óscar Emanuel Chaves Mealha

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

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Pedro Alexandre Ferreira dos Santos Almeida
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Alexandre Ferreira dos Santos Almeida

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

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Pedro Manuel Reis Amado

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Manuel Reis Amado

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

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Pedro Miguel dos Santos Beça Pereira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Miguel dos Santos Beça Pereira

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

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Rui Manuel de Assunção Raposo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Manuel de Assunção Raposo

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

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Telmo Eduardo Miranda Castelão da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Telmo Eduardo Miranda Castelão da Silva

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

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Vania Baldi

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Vania Baldi

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

Universidade de Aveiro
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Comunicação e Arte

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Vera Cristina Fontes Teixeira Vale

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Vera Cristina Fontes Teixeira Vale

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

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria Madalena Gomes Vilas Boas

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Madalena Gomes Vilas Boas

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

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - José Arménio Belo da Silva Rego
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Arménio Belo da Silva Rego

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

Universidade de Aveiro

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Isabel Maria Fortuna de Oliveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Maria Fortuna de Oliveira

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

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Ciências Sociais, Politicas e do Território

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

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

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

Nome / Name
Grau /

Degree
Área científica / Scientific Area

Regime de tempo /

Employment link

Informação/

Information

Alexandra de Jesus Costa

Beleza Moreira
Mestre Filosofia da Imagem, Ecologia Humana 30 Ficha submetida

Álvaro José Barbosa de Sousa Doutor Design 100 Ficha submetida

Ana Carla Miguéis Amaro Doutor
Didática, Ciências e Tecnologias da

Comunicação
100 Ficha submetida

António Augusto de Freitas

Gonçalves Moreira
Doutor Didática de Línguas 100 Ficha submetida

António Nuno Rosmaninho Rolo Doutor
História, especialidade de História

Contemporânea
100 Ficha submetida

Carlos Manuel Branco

Nogueira Fragateiro
Doutor Ciências e Tecnologias da Comunicação 100 Ficha submetida
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Carlos Manuel das Neves

Santos

Mestre Engenharia em Eletrónica e

Telecomunicações

100 Ficha submetida

Carlos Fernandes da Silva Doutor Psicologia Clínica 100 Ficha submetida

Catarina Franco Lélis da Cruz Doutor Ciências e Tecnologias da Comunicação 50 Ficha submetida

Maria da Conceição de Oliveira

Lopes
Doutor Ciências e Tecnologias da Comunicação 100 Ficha submetida

Hedisson Pereira Mota Mestre
Ciências da Comunicação (Comunicação E.

Multimédia)
50 Ficha submetida

Helder José Marques Caixinha Mestre Gestão da Informação 100 Ficha submetida

Maria Helena Ferreira Braga

Barbosa
Doutor Design 100 Ficha submetida

Inês Direito Doutor Psicologia 30 Ficha submetida

Ivo Daniel Valente Fonseca Mestre
Ciências Sociais, Design, Ciências e

Tecnologias da Comunicação
50 Ficha submetida

João António de Almeida Mota Doutor Design 100 Ficha submetida

Jorge Manuel de Mansilha

Castro Ribeiro
Doutor Música 100 Ficha submetida

Jorge Trinidad Ferraz de Abreu Doutor Ciências e Tecnologias da Comunicação 100 Ficha submetida

José Manuel Rodrigues Nunes Mestre Eletrónica e Telecomunicações 100 Ficha submetida

Licinio Kustra Mano Mestre Engenharia Informática 50 Ficha submetida

Lídia de Jesus Oliveira Loureiro

da Silva
Doutor Ciências e Tecnologias da Comunicação 100 Ficha submetida

Luís Francisco Mendes Gabriel

Pedro
Doutor

Ciências da Educação (Tecnologia

Educativa)
100 Ficha submetida

Ana Margarida Pisco Almeida Doutor Ciências e Tecnologias da Comunicação 100 Ficha submetida

Maria João Lopes Antunes Doutor Ciências e Tecnologias da Comunicação 100 Ficha submetida

Mário Jorge Rodrigues Martins

Vairinhos
Doutor Ciências e Tecnologias da Comunicação 100 Ficha submetida

Nuno Filipe da Cunha Barbosa Mestre
Comunicação Multimédia - Ramo Audiovisual

Digital
50 Ficha submetida

Nuno Ricardo Gomes Ribeiro Mestre Ciências e Tecnologias da Comunicação 50 Ficha submetida

Maria Olinda Carneiro Martins Mestre Design 50 Ficha submetida

Óscar Emanuel Chaves Mealha Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha submetida

Pedro Alexandre Ferreira dos

Santos Almeida
Doutor Ciências e Tecnologias da Comunicação 100 Ficha submetida

Pedro Manuel Reis Amado Doutor Ciências e Tecnologias da Comunicação 100 Ficha submetida

Pedro Miguel dos Santos Beça

Pereira
Doutor Ciências e Tecnologias da Comunicação 100 Ficha submetida

Rui Manuel de Assunção

Raposo
Doutor Ciência e Tecnologias da Comunicação 100 Ficha submetida

Telmo Eduardo Miranda

Castelão da Silva
Doutor Ciências e Tecnologias da Comunicação 100 Ficha submetida

Vania Baldi Doutor Ciências Sociais (Ética e Antropologia) 100 Ficha submetida

Vera Cristina Fontes Teixeira

Vale
Mestre Marketing 100 Ficha submetida

Maria Madalena Gomes Vilas

Boas
Doutor Gestão 100 Ficha submetida

José Arménio Belo da Silva

Rego
Doutor Gestão 100 Ficha submetida

Isabel Maria Fortuna de Oliveira Doutor Direito 100 Ficha submetida

   3410  

<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos (todas as percentagem são sobre o nº total de docentes ETI)
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4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

Corpo docente próprio / Full time teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / Full time teachers: 30 88

4.1.3.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

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

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching

staff

ETI /

FTE
Percentagem* / Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff w ith a PhD (FTE): 26.8 78,6

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff

ETI

/

FTE

Percentagem*

/ Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos

(ETI) / Teaching staff w ith a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE):
14.5 42,5

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais

do ciclo de estudos (ETI) / Specialists, w ithout a PhD, of recognized professional experience and competence, in

the main areas of the study programme (FTE):

1 2,9

4.1.3.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

FTE

Percentagem* /

Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três

anos / Full time teaching staff w ith a link to the institution for a period over three years:
32.8 96,2

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / Teaching

staff registered in a doctoral programme for more than one year (FTE):
3.5 10,3

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente
actualização

Os procedimentos para avaliação do corpo docente da Universidade de Aveiro (UA) integram-se na política
desenvolvida pela instituição para a garantia da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, que assenta,
mais do que na avaliação do processo, na melhoria contínua dos processos internos de funcionamento. A
avaliação da qualificação e competência do corpo docente, que é um dos referenciais indissociáveis dos
sistemas internos de garantia da qualidade do Ensino, e que é também uma exigência legal, está contemplada
no Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente, em vigor desde agosto de 2011. 
O modelo de avaliação desenvolvido na UA baseia-se na recolha exaustiva de dados relativos à atividade
docente, associado a um processo que foi amplamente divulgado e participado com vista à obtenção de um
procedimento consensual. No âmbito da discussão do projeto de Regulamento foi ouvido o Conselho Científico,
promovida a discussão pública e ouvidas as organizações sindicais. O Regulamento foi aprovado pelo Reitor da
Universidade e publicado em Diário da República a 16 de agosto de 2011 - Regulamento n.º 489/2011.
Tendo-se detetado, após o tratamento dos resultados das edições de 2004 a 2007 e 2008 a 2011, que o
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Regulamento carecia de algumas conformações e aperfeiçoamentos, este Regulamento foi objeto de alteração,
consubstanciada no Regulamento n.º 163/2013, publicado no Diário da República n.º 90, 2.ª Série, de 10 de maio.
Através do sistema de avaliação desenvolvido, é ponderado um conjunto de indicadores, tendo em
consideração as diferentes vertentes de serviço dos docentes, ou seja, o ensino, a investigação, criação
artística e produção cultural, a cooperação e transferência de conhecimento e a gestão universitária. 
São múltiplos os intervenientes no processo, nomeadamente os Avaliados, através do fornecimento dos dados
e informações a considerar no processo de avaliação, os Diretores, na audição dos Avaliados da respetiva
unidade, relativamente à fixação dos coeficientes de cada vertente considerados na definição dos próprios
perfis, e a apresentação das propostas finais ao Reitor para validação, os Estudantes, através do Sistema de
Garantia de Qualidade, o Conselho Coordenador de Avaliação de Desempenho da Universidade de Aveiro
(CCADUA), no acompanhamento de todo o processo, o Conselho Científico e o Conselho Pedagógico, através,
designadamente, da validação e ou supervisão de resultados, e o Reitor a quem incumbe supervisionar o
processo de avaliação. 
Para a implementação do processo de avaliação foi desenvolvida uma plataforma informática específica para o
efeito para a Universidade Aveiro (padua.ua.pt). Esta plataforma é suportada por diversos sistemas de recolha
de dados já existentes na Universidade (RIA, SGQ) e outras bases de dados (ISI, SCOPUS).

4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
The procedures for evaluating the teaching staff at the University of Aveiro (UA) are part of the policy developed
by the institution for guaranteeing the quality of the teaching and learning process; the focus of this policy is not
so much the evaluation of the process as the continuous improvement of the internal working processes. The
assessment of the qualification and competence of teaching staff, an essential reference point in internal
systems for the quality assurance of teaching, and also a legal requirement, is ensured under the Regulations
for the Evaluation of Teaching Staff Performance, in force from August 2011. 
The model of assessment developed in the UA is based on the exhaustive collection of information regarding the
activities of teaching staff, and resulted from a process which was widely disseminated and participated,
ensuring the establishment of a consensual procedure. In the context of the discussion of the Assessment
Regulations project, the Scientific Council was heard, public discussion of the project was promoted, and the
unions were consulted. The Regulations were approved by the Rector of the University and published in the
Official Government Gazette on 16th August 2011 - Regulation n.º 489/2011. Following analysis of the results of
the 2004 – 2007 and 2008 – 2011 editions, the Regulations were subject to adjustments and/or improvements,
resulting in Regulation n.º 163/2013, published in the Official Government Gazette n.º 90, 2nd Series, May 10.
The system of assessment takes into account a number of indicators which cover the different dimensions of
staff activities, namely: teaching, research, artistic creation and cultural production, cooperation with society
and technology transfer, and university management. 
Many people take part in the process. The members of staff being assessed provide the information to be
considered in the assessment process. The Directors of the Departments and Schools consult with staff
members regarding the definition of the coefficients of each dimension which will make up their profile, and
present the final proposals to the Rector for validation. The students are also involved in the process, through
the Quality Assurance System, and the entire process is monitored by The Coordinating Council for the
Assessment of Performance in the UA. The Scientific and Pedagogic Councils validate and/or supervise the
results, and ultimately, the Rector oversees the whole process. 
An on-line platform was created specifically for the implementation of the assessment process in the University
of Aveiro (padua.ua.pt). This platform is supported by a number of data retrieval systems which already exist in
the UA (RIA – the Institutional Repository, SGQ – the Quality Assurance System) and other data bases (ISI,
SCOPUS).

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://padua.ua.pt/Files/regulamento2013.pdf

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
No ano letivo 2013/2014 o DeCA tinha 7 trabalhadores não docentes, com contratos a 100%, organizados da
seguinte forma:
1 trabalhador com funções de adjunto de direção afeto e assessoria técnica/pedagógica das Direções de curso
e do departamento;
4 trabalhadores alocados ao secretariado geral dos cursos;
1 técnico para a área do audiovisuais e som;
1 operário qualificado que presta apoio à organização dos espaços letivos.
O DeCA conta com pessoal administrativo e técnico superior que presta apoio às Licenciaturas, pós-
graduação, mestrados e doutoramentos, assim como ao corpo docente e discente. Este pessoal não docente
estabelece também as ligações com os Serviços Centrais académicos e administrativos da UA

http://padua.ua.pt/Files/regulamento2013.pdf
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4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
During the 2013/2014 academic year, DeCA employed 7 non-academic staff, with full time (100%) contracts,
organised as follows:
1 worker responsible for assisting the directors and for the technical/pedagogical support of course directors
and the department; 
4 workers allocated to the general administration of courses;
1 technician in the area of audio-visual and sound supports;
1 skilled worker to support the organisation of teaching spaces.

DeCA relies on skilled administrative and technical staff to support the degree, post-graduate, masters and
doctorate courses, as well as the teaching staff and the student body. The non-academic staff also establish
links with the Central Academic and Administrative Services at UA.

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
A maioria do pessoal não docente tem qualificações superiores (4), 1 tem frequência universitária, 1 tem
funções de coordenação e outro é operário qualificado.
ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA - Técnico Superior (pós-graduação em gestão de Informação)
ANABELA CURADO FREITAS BATISTA – Técnico Superior (Licenciatura)
ANTÓNIO MANUEL VEIGA DA SILVA – Técnico de Informática de Grau 1 – Nível (frequência Universitária)
CLÁUDIA DA CRUZ MARTINS DOS SANTOS (Licenciatura)
FRANCO DISIDÉRIO FERREIRA BATISTA - Técnico Superior (Licenciatura) 
JOÃO JOSÉ AMARO MELO – Assistente operacional – (Instrução primária)
JORGE AURÉLIO VAZ PORTUGAL SOUSA - Coordenador Técnico (11º ano)

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study programme. 
The majority of the non-academic staff hold higher education qualifications (4), 1 has attended University, 1
plays a co-ordinating role, and another is a qualified skilled worker. 
ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA – Superior Technician (post-graduate in Information Management)
ANABELA CURADO FREITAS BATISTA – Superior Technician (Bachelor Degree)
ANTÓNIO MANUEL VEIGA DA SILVA – Technology Technician Grade 1 - Level (university attendance)
CLÁUDIA DA CRUZ MARTINS DOS SANTOS (Bachelor Degree)
FRANCO DISIDÉRIO FERREIRA BATISTA – Superior Technician (Bachelor Degree) 
JOÃO JOSÉ AMARO MELO – Assistant – (Primary Education)
JORGE AURÉLIO VAZ PORTUGAL SOUSA – Co-ordinating Technician (11th year)

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 
O pessoal não docente é avaliado segundo as normas e procedimentos estabelecidos na Lei nº 66-B/2007 de 28
de dezembro e na Portaria nº 1633/2007 de 31 de dezembro.

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance. 
The non-teaching staff is evaluated according to the standards and procedures set forth in Law No. 66-B/2007 of
December 28 and Decree No. 1633/2007 of December 31.

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 
Técnicas de Negociação na Compra; O Planeamento Estratégico nos Serviços e Unidades; Comunicação,
Assertividade e Trabalho em equipa; A utilização do Excel como ferramenta de gestão na UA; O
processamento da informação para a decisão: um teste à capacidade de síntese; Utilização de Ferramentas de
Web Conference; Microsoft Excel Básico/Intermédio; Microsoft Excel Avançado; Otimização do Trabalho em
Word; SharePoint para Utilizadores; Produtividade com Microsoft Office;

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff. 
Purchasing Negotiation Techniques; Strategic Planning in Services and Units; Communication, Assertiveness
and Teamwork; Using Excel as a management tool in the UA; Information processing for decision-making: a test
of the ability to synthese; The use of Web Conference Tools; Microsoft Excel Basic / Intermediate; Microsoft
Excel Advanced; Optimization of Working in Word; SharePoint for Users; Microsoft Office Productivity
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5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

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

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 65.7

Feminino / Female 34.3

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 19.3

20-23 anos / 20-23 years 53.9

24-27 anos / 24-27 years 15

28 e mais anos / 28 years and more 11.8

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

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

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular 76

2º ano curricular 76

3º ano curricular 102

 254

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

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

2012/13 2013/14 2014/15

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 118 127 112

Nota média de entrada / Average entrance mark 141.77 140.12 142.31

N.º de vagas / No. of vacancies 60 60 60

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 43 43 34

N.º colocados / No. enrolled students 77 84 73

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 98 72 91

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

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para discriminação
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de informação por ramos) 
Perfil A – Tecnologias multiplataforma: 13 estudantes
Perfil B – Arte digital e media tangíveis: 36 estudantes

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

Profile A - Multiplatform technologies: 13 students
Profile B - Digital art and tangible media: 36 students

5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos
estudantes. 

Para além do apoio pedagógico fornecido pelos docentes e pelas Direções de Curso, existem vários serviços e
gabinetes de apoio ao estudante no seu percurso académico, nomeadamente: os Serviços de Gestão
Académica, que prestam apoio a assuntos relacionados com a frequência do curso, e com a gestão
administrativa e académica dos processos que afetam a vida académica; o Gabinete Pedagógico, que
proporciona aos estudantes apoio em assuntos que se relacionam com aspetos gerais da sua vida académica
e pessoal, em particular, aos estudantes portadores de incapacidades temporárias ou permanentes que
dificultem o seu percurso académico; os Serviços de Ação Social, que fornecem consultas de apoio
psicológico; e o Provedor de Estudante, cuja missão passa pela defesa e promoção dos direitos e interesses
legítimos dos estudantes. Outro serviço integrado de apoio psicológico é a LUA – Linha Universidade de Aveiro,
que envolve especialistas e um grupo de voluntários formados para o efeito.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 
Besides the pedagogical support provided by the teaching staff and the study programme directors and
committees, there are several services and offices which support the students during their academic careers,
namely: the Academic Management Services, which support matters related to attending a higher education
degree, and the administrative management of academic processes; the Pedagogical Office, which provides
support in general matters relating to students’ personal and academic life, and in particular for students with
temporary or permanent disabilities which hinder their academic progress; the Social Welfare Services, which
provide psychological counselling free of charge; and the Student Ombudsperson, whose mission is to promote
and protect the legitimate rights and interests of students. 
An important part of the university’s support network is LUA, the University of Aveiro Helpline, which is run by
specialists and a trained group of volunteers.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
O acolhimento aos novos estudantes contempla vários momentos: a receção no processo de matrícula pelos
Serviços de Gestão Académica, os Serviços de Acão Social, a Associação Académica e a Salgadíssima
Trindade, a participação no projeto CAMPUS4’US, ritual de acolhimento implementado a partir do ano 2010, as
visitas aos departamentos e às demais infraestruturas da UA, a apresentação dos serviços e da orgânica de
funcionamento da UA.
A partir destes momentos iniciais de acolhimento institucional, a integração dos estudantes na comunidade
académica é feita através das Direções e Núcleos de Curso, a Associação Académica e da Praxe, os Serviços
de Ação Social e o Gabinete Pedagógico, entre outros.
Desde 2011/2012 está em funcionamento um Programa de Tutoria, que visa assegurar o acompanhamento
académico e pessoal dos estudantes, e a promover a sua integração e participação na comunidade e o seu
sucesso escolar.

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 
New students are welcomed in a variety of ways: at the time of matriculation, they are received by the
Academic Management Services, the Social Welfare Services, the Students Union; during Welcome week, they
participate in the welcoming event, CAMPUS4US-UA, an institutional initiative launched in 2010, visit the
departments and other essential locations, and are introduced to the institution’s services and ways of working. 
After these initial moments of institutional welcome, the students’ integration into the academic community is in
the hands of the Study Programme Directors and their committees, the student bodies, the Social Welfare
Services and the Pedagogical Office, amongst others. 
Since 2011/2012, a Tutoring Programme has been in place with a view to supporting students in their academic
and personal careers, and promoting their integration and participation in the community, and their academic
success.
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5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 
Existem vários mecanismos de aconselhamento neste âmbito, em particular, os Serviços de Ação Social, que,
no âmbito da sua missão, proporcionam apoio aos estudantes no que diz respeito ao financiamento e gerem a
atribuição de bolsas de estudo; e o Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP), que promove ações de
preparação para entrada no mercado de trabalho, workshops de técnicas de procura de emprego, conferências
e fóruns com uma forte participação de empresas, visitas a eventos relevantes, organização e gestão de
programas e projetos, e a divulgação de oportunidades de estágios e recrutamento. O GESP gere, ainda, um
Portal de Ofertas e Curricula, PORTA, que faz o encontro entre a oferta (das empresas inscritas) e a procura
(dos estudantes e diplomados da UA) de oportunidades de emprego e estágio (não curricular). No ano letivo
2013/2014, foram colocadas 648 oportunidades no PORTA, tendo sido selecionados 192 candidatos da UA.

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 
Several counselling mechanisms exist for this purpose; in particular, the Social Welfare Services, which offer
support to students regarding financing during their studies and manage the awarding of grants, and the Office
for Internships and Job Opportunities, which organises and promotes preparatory sessions for entry into the
workplace, workshops on job finding techniques, conferences and forums with the active participation of
companies and businesses, visits to relevant events, the management of projects and programmes, as well as
the dissemination of opportunities for internships and recruitment. This Office also manages a Portal of Offers
and Curricula, PORTA, which acts as a go-between between the offer of companies and businesses, and the
demand of UA students and graduates. In the academic year 2012/2013, 648 opportunities were placed on
PORTA and 192 candidates from UA have been selected.

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

É a fase de Diagnóstico do SubGQ-UC que integra o preenchimento de inquéritos e resulta na identificação de
UCs em Situação Relevante – PMO (Plano de Melhoria Obrigatório) e em Situação Relevante – BP (Boas
Práticas). As primeiras exigem uma reflexão por parte dos docentes responsáveis pelas uc e a redação de um
plano de melhoria, que deverá contar com os contributos de todos os docentes dessa unidade curricular e que
ocorre durante a fase de Melhoria. A mesma termina com uma avaliação dos planos de melhoria pelas
Comissões de Curso onde a unidade curricular em causa é lecionada. Na fase de Garantia, a Comissão de
Análise, designada pela direção de cada Unidade Orgânica, avalia globalmente o desempenho de todas as uc
dessa Unidade e redige um relatório global, que se deve pronunciar sobre o grau de comprometimento da
Unidade face à execução dos planos de melhoria propostos. Na última fase, de Supervisão, o Conselho
Pedagógico procede à análise e divulgação dos resultados do processo.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 
The Diagnostic Stage of the Quality Assurance System (QAS) for the Curricular Units (CU) involves the filling
out of questionnaires by students and results in the identification of CUs classified as requiring an Obligatory
Improvement Plan, or as Good Practice. The former require the teachers responsible for the CUs to reflect on
the situations identified and design an improvement plan, including contributions from all the teachers who
teach on the CU. This takes place during the Improvement Stage of the QAS, which is completed with the
evaluation of the improvement plans by the Study Programme(s) Committee on which the CU is taught. In the
Assurance stage, the Analysis Committee, nominated by the Director of each Department/School, assesses the
performance of the CUs and writes a general report, committing the Department/School to the proposed
improvement plans. In the final stage, Supervision, the Pedagogic Council analyses and disseminates the
results of the process.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 
Todos os estudantes da UA podem participar em experiências de mobilidade. Estas podem ser concretizadas
através de um período de estudos, um estágio curricular ou um estágio profissionalizante, numa instituição
parceira no âmbito de projetos europeus de cooperação e mobilidade, ou no âmbito do conjunto alargado de
redes e grupos de cooperação internacional nos quais a UA participa ativamente com universidades de todos
os continentes. Os estudos realizados numa das instituições parceiras têm pleno reconhecimento académico
na Universidade de Aveiro, no âmbito do Sistema Europeu de Transferência de Créditos (ECTS). Como forma de
promover as atividades da UA neste campo, o Gabinete de Relações Internacionais – Área de Mobilidade e
Integração Profissional fornece informações acerca dos principais programas nacionais, europeus e
transnacionais em matéria de educação, formação e investigação e apoio as candidaturas. De notar que a UA é
detentora do ECTS Label e do DS Label.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 
All the students of the UA can participate in mobility experiences. These can take the form of a period of studies,
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a curricular placement or a professional internship, in a partner institution on a European cooperation and
mobility project, or in the context of the wide range of international networks and cooperative groups in which
the university actively participates in all continents. 
Studies carried out in a partner institution are awarded full academic recognition in the University of Aveiro,
under the European Credit Transfer System (ECTS). With a view to promoting the activities of the UA in this
field, the International Relations Office (Mobility and Professional Integration Division) provides information
about the national, European and transnational programmes in the areas of teaching, training and research and
supports the application process. 
The UA is a holder of the European Commission ECTS and Diploma Supplement Quality Labels.

6. Processos

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

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

Do conjunto de objetivos a atingir pelos estudantes de NTC, destacamos: i) Adquirir e consolidar
conhecimentos e competências nas áreas científicas e disciplinares consideradas fundamentais para o
domínio científico da Licenciatura; ii) Mobilizar saberes e saber-fazer na resolução de problemas de
comunicação através da mediação tecnológica; iii) Dominar a dimensão teórica e prática da comunicação, com
especial ênfase nos media digitais e no seu enquadramento nos atuais contextos organizacionais, sociais,
educativos, tecnológicos e de mercado; iv) Conceptualizar, especificar, prototipar e validar projetos multimédia,
integrando equipas de desenvolvimento; v) Articular, de forma autónoma, conhecimentos, metodologias de
resolução de problemas e tomada de decisão, pensamento crítico e divergente para o desenvolvimento de
projetos multidisciplinares e iniciativas empreendedoras; vi) Adaptar-se a diferentes tipologias e cenários de
intervenção comunicacionais e tecnológicos; vii) Desenvolver investigação autónoma a fim de se adaptar a
desafios futuros. Os objetivos de aprendizagem operacionalizam-se no contexto de um plano de estudos que
integra, no seu tronco fundamental, um conjunto de UC que se inscrevem na área científica da licenciatura -
CTC, complementadas por UC de outras áreas científicas, nomeadamente EL, EA, EC, DS, GES e CJ. Para a
persecução dos objetivos, os estudantes contam com o apoio de docentes, maioritariamente doutorados, quer
na área científica da especialidade, quer nas restantes áreas científicas; contam, igualmente, com uma revisão
sistemática da adequação dos conteúdos programáticos das UC aos contínuos desenvolvimentos tecnológicos
e novos paradigmas comunicacionais. Os métodos de ensino e as estratégias didáticas procuram, como se
descreve no ponto 6.3.1, favorecer a operacionalização dos objetivos de aprendizagem, criando contexto para a
aquisição, consolidação e articulação dos saberes e dos saber-fazer, inclusivamente através de colaborações
com entidades externas (empresas, ONG, IPSS...) e com iniciativas internas (outros ciclos de estudos, projetos
extracurriculares...). Uma vez que a maioria das UC funcionam em regime de avaliação discreta, é possível aos
estudantes obter “medidas” sistemáticas do grau de cumprimento dos objetivos de aprendizagem, através dos
resultados da avaliação. A proximidade na relação professor/estudante, que carateriza os processos de
ensino-aprendizagem em NTC, permite um acompanhamento contínuo desses processos. O sucesso de várias
iniciativas empreendedoras dos estudantes e graduados de NTC (start-ups Arraial, Festok e Smart Citizens, por
exemplo) permitem aferir níveis muito satisfatórios de cumprimento de vários dos objetivos de aprendizagem
anteriormente enunciados.

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

From among the set of goals to be achieved by students from NTC, we may highlight the following: i) acquire
and consolidate knowledge and skills in scientific disciplines considered as fundamental for the scientific field
of the degree; ii) provide knowledge and know-how that enable communication problem solving through
technological mediation; iii) master the theoretical and practical dimensions of communication, with particular
emphasis on digital media and its framing in the current organizational, social, educational, technological and
market contexts; iv) conceptualize, specify, prototype and validate multimedia projects while integrated in
development teams; v) ability to articulate knowledge, skills, problem solving and decision making
methodologies and critical and disruptive thinking when pursuing the development of multidisciplinary projects
and entrepreneurial initiatives; vi) capability to adapt to and intervene in different types of communication and
technology based scenarios; vii) develop independent research in order to adapt to future challenges. The
learning objectives purposed are achieved through a curriculum that integrates in its backbone structure, a set
of courses, which are linked to the program’s main scientific area - CTC, and then complemented with courses
from other scientific areas, namely Literature Studies, Art Studies, Design, Management and Business and Law.
During the pursuit of their goals, students are supported by the teaching staff, mostly PhDs in the program’s
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core scientific area or in the other scientific areas included in the curriculum. They are also assured a
systematic review of the adequacy of the syllabus of each course according to new developments in
technology and communication paradigms. Teaching methods and teaching strategies adopted seek, as
described in Section 6.3.1, to foster the achievement of the learning objectives, and enable the acquisition,
consolidation and articulation of knowledge and know-how, through collaborations with external entities
(business, NGOs, IPSS) and internal initiatives (other programs, extra-curricular projects). Since most CU use
discrete evaluation, it is possible for students to keep track of their achievements in regards to the learning
objectives based on their evaluation results. The good teacher / student relation, pointed out as something that
characterizes the teaching and learning activities in NTC, assists the continuous monitoring of these processes.
The success of several entrepreneurial initiatives by students and graduates of NTC (start-ups Arraial, Festok
and Smart Citizens, for example) clearly demonstrate the success and outcomes of several of the learning
objectives previously mentioned.

6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho. 
Os docentes reúnem no início de cada semestre, no sentido de analisar a adequação dos conteúdos, objetivos
de ensino-aprendizagem, métodos e estratégias didáticas definidos para as UC da sua responsabilidade. Na
sequência dessa análise e reflexão, e por força da rápida evolução na área de CTC e das alterações
conceptuais dela decorrentes, são habitualmente realizadas atualizações aos conteúdos, estratégias e
instrumentos de operacionalização científica, bem como aos métodos de trabalho adotados. Em disciplinas de
áreas científicas complementares, e considerando a necessidade de flexibilizar os percursos formativos e
planos de estudo, perspetivamos que disciplinas que atualmente são obrigatórias, assumam o caráter de
optativas, agrupadas com outras, de entre a oferta formativa da UA, em áreas científicas que não CTC (EL, EC).
Será, assim, possível assegurar o contacto dos estudantes com contextos diversificados de aplicação das
CTC.

6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 
Teaching staff meets at the beginning of each semester, with the purpose of analyzing the content adequacy,
teaching-learning objectives and the didactic methods and strategies defined for the courses they are
responsible for. As a result of this analysis and review, and driven by the fast evolution and concept shifting
within the area of STC, changes are made in relation to course syllabus, scientific strategies and tools used, as
well as the work methods adopted. In courses from complementary scientific areas, and according to the need
to make the training pathways and course curriculum more flexible, it expected that these courses, which are
currently obligatory, will in the future be made available as optional courses, alongside other ones currently
available at the UA, in scientific areas other than STC. This will assure that students come into contact with
diverse contexts regarding the application of STC.

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa X - Teorias da Comunicação/Communication Theory

6.2.1.1. Unidade curricular:
Teorias da Comunicação/Communication Theory

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria da Conceição de Oliveira Lopes - 2hT + 8hTP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica.
Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer e saber operacionalizar a matriz concetual organizadora da formação: epistemologia batesoniana,
pragmática da comunicação interpessoal, experiência, ecologia do espírito humano, territorialidade,
temporalidade, situação
Conhecer as especificidades da tríade da interação interpessoal, na lógica da convergência face a face-
mediada -mediatizada 
Conhecer e saber aplicar a axiomática da teoria orquestral da comunicação
Conhecer as principais teorias da comunicação centradas, no intra-pessoal; nas mensagens interpessoais; na
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criação, manutenção e desenvolvimento das relações; na comunicação organizacional; na comunicação in-
grupo; na comunicação mass mediatizada, e saber potenciá-las na melhoria da competência comunicativa 
Exercitar o pensamento crítico 
Desconstruir estereótipos 
Expressar ideias recorrendo à comunicação oral e escrita
Treinar competências, capacidades e atitudes favoráveis à intercompreensão pela prática do estudo- trabalho
em grupo

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understand and operationalize the conceptual plan that guides training: batesonian epistemology, interpersonal
communication pragmatics, experience, ecology of the human mind, territoriality, temporality
Recognize the singularities of the interpersonal interaction triad, regarding face-to-face – mediated – mediatised
convergence
Acknowledge and learn how to apply the orchestral theory of communication’s axiom
Understand the main theories of communication focused on an intrapersonal level; in interpersonal messages;
in coining, sustaining and further boosting interpersonal relations; in institutional communication; in in-group
communication; in mass media communication – and learn how to enhance them towards the improvement of
their communication skills
Practise critical thinking
Break down stereotypes
Express one’s thoughts resorting to written and oral communication
Practise skills, abilities and behaviours propitious to intercomprehension through studying/working as a group

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Um conjunto de 8 unidades organizam o programa de ensino-aprendizagem e, em torno das quais se focalizam
temas, conceitos, teorias, perspetivas, métodos e exercícios:
Unidade 1 - Campo de estudos das ciências da comunicação. Pragmática e processo da
comunicação.Epistemologia batesoniana.

Unidade 2 – Sistema da interação. Ecologia do Espírito Humano. Tríade de Thompson

Unidade 3 – Comunicação, socialização e mundos de experiência: natural; subjectivo; intersubjectivo e da
linguagem verbal

Unidade 4 – Linguagens não verbais: tempo e espaço

Unidade 5 - Teoria da situação

Unidade 6 - Teoria Orquestral da Comunicação, acrescentada com o axioma Médium-Mensagem.

Unidade 7 - Principais Teorias da Comunicação centradas: intrapessoal; mensagem interpessoal; criação,
manutenção e desenvolvimento de relações interpessoais; organizações/instituições; grupo; mass
mediatizada; culturas.

Unidade 8 - Aplicação à análise de interações entre protagonistas de situações retiradas de filmes.

6.2.1.5. Syllabus:
A series of 8 thematic units, around which circle themes, concepts, theories, standpoints, methods and
practises, establishes the teaching-learning program:

Unit 1 – Communication sciences’ field of study. Communication pragmatics and process. Batesonian
epistemology

Unit 2 – Interaction model. The ecology of the human spirit. The Thompson triad

Unit 3 – Communication, socialisation and worlds of experience: natural, subjective, intersubjective and verbal
language

Unit 4 – Nonverbal languages: time and space

Unit 5 – Situation theory

Unit 6 – Orchestral theory of communication plus the medium-message axiom
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Unit 7 – The main theories of communication focused on: intrapersonal; interpersonal messages; coining,
sustaining and further boosting interpersonal relations; institutions; groups; mass media; cultures

Unit 8 – Apply such knowledge to the analysis of the interactions between characters in movie-based contexts

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

A aquisição e o domínio dos saberes sobre conceitos operatórios, modelos e teorias referenciais da área
disciplinar é promovida através da estrutura iterativa formada pelas 8 unidades temáticas, sendo que a 8ª
unidade, prática, está contida em cada uma das outras sete. A conexão entre os objetivos de aprendizagem
delineados e a sequenciação dos conteúdos permite a progressiva apreensão, compreensão e apropriação dos
conhecimentos. Esta UC pretende constituir-se como um espaço privilegiado de estudo e trabalho individual e
em grupo, procurando capacitar os estudantes de conhecimentos teóricos, competências e saberes, para
poderem pensar o fenómeno e o processo da comunicação, na lógica dos seus efeitos, seja no próprio, nos
outros, nas instituições, nos media e nas sociedades. E, neles saber intervir criticamente. E, dão motivação à
utilização desses conhecimentos na vida quotidiana e enquadramento à atividade profissional do designer e do
tecnólogo de comunicação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The acquisition of knowledge on operative concepts, models and referential theories concerning this subject
area is encouraged through an iterative structure combining eight thematic units. The eighth unit, which is
practical, is a part of each one of the other seven. The close ties between the established learning goals and the
chain of contents favour gradual learning, comprehension and good grasp of knowledge.

This CU wishes to become a breeding ground for study and individual/group work, providing students with the
necessary theoretical knowledge and skills to think the phenomenon and the process of communication
through, considering its effects, whether concerning themselves, whether regarding others such as institutions,
media and society. Also, this CU wishes to prepare students to ponder upon phenomena critically. Likewise, it
encourages students to apply such gathered knowledge to their future daily lives and professional routines as
designers and communication technicians.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Na aula teórica convergem os métodos expositivo (sumário-desenvolvimento-síntese) expositivo questionante
e demonstrativo questionante, com recurso sistemático a suportes audiovisuais e à demonstração de
exemplos retirados de fragmentos de filmes. E, a intervenção de profissionais do Design e das Tecnologias da
comunicação.

Nas aulas TP faz-se a conexão dos métodos: Expositivo e demonstrativo questionante. co-participativo e o
design de ludicidade projetual. Cada exercício semanal é um projeto, cuja apresentação dos resultados, debate
e feedback imediato são realizadas em aula. O visionamento de fragmentos de filmes, para análise de situações
são o ponto de partida dos exercícios TP. A aula é reforçada com a co- produção do mapa de ideias, sobre o
tema, do mapa concetual e do glossário sobre os conteúdos programáticos da aula T.

Avaliação AD

2 testes teóricos (30%+30%) + 1 Relatório autobiográfico de reflexão crítica sobre a aprendizagem, tendo por
base os exercícios TP - 40%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Lectures combine expository (introduction-development-conclusion) and expository-inquisitive methods, as
well as demonstrative-inquisitive method. Such lectures repeatedly resort to audiovisual media and examples

taken from movie segments. Design and Communications Technologies’ professionals are also called to step in
often.

In theoretical-practical lessons different methods intertwine: expository and demonstrative-inquisitive ; co-
participatory and projectual ludicity design. Each weekly assignment comprises a project whose presentation,

debate and instant feedback happen in class. Movie viewing, which leads to content analysis, is the starting
place of TP assignments. Each lesson’s purpose is strengthened with the co-production of a map of ideas

regarding each subject, a conceptual map and a glossary of the course’s syllabi. 

Evaluation DE
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2 theoretical tests (30%+30%) + 1 autobiographical report critically reflecting upon what was learnt, based on
the TP assignments – 40%

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

No quadro dos objetivos de aprendizagem definidos a metodologia de ensino-aprendizagem faz a conexão entre

os métodos expositivo, expositivo questionante, demonstrativo, octogono co-participativo, visando com isso a
criação de condições para que o aluno construa a sua formação.

No contexto da aquisição de conhecimentos teóricos, os métodos expositivo e expositivo questionante e

demonstrativo conjugam-se com o propósito de potenciar a emergência da metacomunicação e criar as
condições para que o aluno consiga assumir a distância necessária, da sua praxis quotidiana, para poder

pensar sobre si, como protagonista da comunicação e dos efeitos pragmáticos da sua interação com os outros.

Deste modo, incentive-se a construção de estruturas de pensamento em torno dos conceitos, teorias e
métodos de aproximação à análise compreensiva da realidade real. 

No plano de aquisição de competências TP a metodologia foca-se nos métodos expositivo e demonstrativo
questionante, no octogono co-participativo e no de design de ludicidade projetual. Estes promovem a

articulação dos conteúdos com à dimensão TP de cada uma das sete Unidades Temáticas teóricas. 

Os filmes e outros produtos audiovisuais, como telenovelas e videogames são recursos potenciadores da
descoberta da utilidade do conhecimento científico da comunicação e da sua compreensão, ao mesmo tempo

que se dinamiza a aplicação teórica na realização dos exercícios TP, a apresentação dos resultados e o debate
que suscita e a possibilidade da professora exercer, de imediato, o feedback, corrigindo e reforçando

positivamente o estudo-trabalho feito.

No plano da avaliação discreta - AD refira-se que os três momentos, 2 testes teóricos e um relatório final
autobiográfico, potenciam, por um lado, o controle e gestão do aluno sobre o seu processo da aprendizagem e
da mudança operada, nos modos de pensar sobre a comunicação humana, nomeadamente, pela assimilação

vs não assimilação dos conhecimentos teóricos e da aquisição das competências teóricas e teórico-práticas,
bem como desenvolver estruturas de pensamento critico necessárias.

A par e passo com o incentivo à descoberta do aluno de como as teorias da comunicação são práticas

entusiasmantes, a assessoria da professora ao aluno é uma constante, seja na construção da aprendizagem,
seja no apoio à situação de caos gerada pela mudança instaurada nos modos de pensar sobre a comunicação,

co-participando com o aluno, na busca do equilíbrio e da construção de uma nova ordem que consolide e
desenvolva os conhecimentos adquiridos.

A partilha dos suportes dos conteúdos programáticos expostos em aula e outros textos para leitura, estudo e
orientação dos exercícios são disponibilizados na plataforma Moodle. A comunicação à distancia é, ainda,

mediada, pelas plataformas skype e e-mail. Para além da comunicação presencial, atendimento no gabinete e
nas aulas de tutorial.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In what concerns the predetermined learning goals, the teaching-learning methodology bridges the gap between
expository, expository-inquisitive, demonstrative and co-participatory octagon methods, providing the students

with the necessary conditions to build their education. 

In what concerns grasping theoretical knowledge, the expository, expository-inquisitive and demonstrative
methods come together to boost meta-communication and grant the students the space they need to distance

themselves from their daily habits, in order to think about themselves as leading figures in the communication
process, as well as about the pragmatic effects resulting from the interaction with others.

Thereby, one should encourage the development of cognitive structures built around concepts, theories and

methods close to the comprehensive analysis of reality.

Focusing on TP skills acquisition, the selected methodology comprises expository, demonstrative-inquisitive,

co-participatory octagon and projectual ludicity design methods. Those bring the contents closer together with
the TP dimension of each one of the seven theoretical thematic units. 

Movies and other audiovisual media like soap operas and videogames highlight the value of understanding

scientific knowledge in communication, while also boosting theoretical usage in TP assignments, results
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presentation and following debate, as well as the teacher’s ability to give immediate feedback, revising and

positively reinforcing students’ study-work.

In what concerns discrete evaluation (DE), the three different aspects of it – 2 theoretical tests and 1 final
autobiographical report – favour, on the one hand, the student’s control over their own learning process and the

shift it causes on the ways of thinking human communication through (namely assimilating vs. not assimilating
theoretical knowledge and theoretical and theoretical-practical skills) and, on the other hand the development of
critical thinking.

Alongside with leading the student to realize how communication theories might be exciting practices, teacher’s

tutoring is a constant support in building knowledge through the chaos caused by the shift in the ways of
thinking communication through, sharing with the student the quest for balance and the construction of a new

order which further enhances and boosts acquired knowledge.

The lessons’ contents and resources, as well as other recommended readings are shared and, thus, available
on Moodle platform. Distance communication is also mediated through Skype and e-mail platforms. Students’

guiding and counselling is also provided in OT classes and face-to-face meetings.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Griffin, Em (2006). A First Look at Communication Theory. NY, McGraw-Hill.

Goffman, E. (1959).The Presentation of Self in Everyday Life, NY, Doubleday.
Hall, Edward T (1994). A Linguagem Silenciosa,Lisboa, Relógio d’Água.

Hall, Edward T (1996). A Dança da Vida, Lisboa, Relógio d’Água.
Lopes, M. Conceição de Oliveira (2007). Manual de aprendizagem da Unidade Curricular de Teorias da
Comunicação. Provas de Agregação | UA. Edição polic.

Watzlawick, P. el al. (1983). Pragmática da Comunicação Humana. Ed. Cultrix, tradução brasileira do original,
(1967). Pragmatics of Human Communication.

West, Richard & Turner, Lynn H.,(2005). Teoria de la Comunicación, Análisis y aplicación, Madrid. Ed Mcgraw
Hill.

Rodrigues, A., D., (1995). As Dimensões da Pragmática da Comunicação, Diadorim ed.
Rodrigues, A., D., (2001). Estratégias da Comunicação. Lisboa, Editorial Presença, Lda.

Vilches, Lorenzo (coord). (2011).La investigación en communicación, Barcelona, Ed Gedisa.

Mapa X - Imagem Digital Estática/Digital Image - Static

6.2.1.1. Unidade curricular:

Imagem Digital Estática/Digital Image - Static

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Jorge Rodrigues Martins Vairinhos - 3hTP + 3hP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Hélder José Marques Caixinha - 1hTP + 3hP

Catarina Franco Lélis da Cruz - 3hP
Ivo Daniel Valente Fonseca -3hP

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

Imagem Digital Estática é uma disciplina do 1º ano e desde logo deverá permitir gerar uma sensibilidade que
sirva de interface ao design, bem como a outras áreas disciplinares diretamente relacionadas com a

concepção e produção de imagens. Assim, os alunos deverão ser capazees de:
- Compreender a formação de imagem analógica e o processo de digitalização.

- Adequar as propriedades da imagem digital ao processo de criação e edição de imagem digital.
- Compreender e adequar a teoria da cor ao desenvolvimento de interfaces gráficas para os novos media.
- Dominar as principais técnicas de edição e tratamento de imagem em formato bitmap e vetorial.

- Compreender as variáveis da máquina fotográfica e desenvolver a capacidade num regime de autonomia de
produção fotográfica.

- Adequar a aplicação tipográfica em diferentes suportes e paradigmas.
- Desenvolver a componente gráfica de um projeto de comunicação multimédia.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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Digital Image - Static is a discipline of 1st year and, hence, is expected to produce a sensitivity to serve as an
interface to Design and to other disciplines directly related to the conception and production of images as well.

In this way, students should be able to:
- Understand the formation of analog image and the digitalization process.

- Tailor the properties of the digital image creation and editing of digital image process.
- Understand and adjust color theory to the development of graphical interafaces for the new media.

- Master the key technics of bitmap and vector image edition.
- Understand the camera variables and the ability to produce photographic images autonomously.

- Adjust the typhography on different media and paradigms.
- Produce graphic elements for a multimedia communication project.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução à Imagem Digital
Processos de formação da Imagem

A digitalização, quantização e amostragem
Formatos Bitmap, Vectorial e compressão

Análise do contraste e o Histograma de luminosidade
Tratamento e Edição de imagem digital

2. Linguagem Visual
Composição visual
Similitude e Ênfase

Figura-fundo
Princípios da Gestalt

3. A cor
Sistema Visual Humano

Modelos de representação da cor
Harmonias

A Dimensão simbólica
4. A Fotografia

Contextualização histórica
O Equipamento fotográfico: Câmaras, lentes, iluminação e outros acessórios
A linguagem fotográfica: códigos, géneros e discursos

A composição e a exposição
As variáveis da máquina fotográfica

A Captura fotográfica e workflows digitais
5. Tipografia

Introdução histórica.
Tipologias tipográficas.

Adequação de elementos tipográficos em diferentes suportes.
6. Estratégias de estruturação visual.

Edição de Imagem digital em formato vetorial
Grelha e Layout.
7. Integração e adequação gráfica em projeto multimédia

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to Digital Image 

Processes of forming the image
The digitization, quantization and sampling

Formats Bitmap, Vector and compression
Analysis of the Histogram contrast and brightness
Treatment and digital image Edition

2. Visual Language 
Visual composition 

Similarity and emphasis
Figure-ground 

Principles of Gestalt 
3. Color 

Human Visual System 
Models of color representation

Harmonies 
The symbolic dimension 
4. The Photography 

Historical context
The photographic equipment: cameras, lenses, lighting and other accessories 
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The photographic language: codes, genres and discourses 
The composition and exposure 

Variables of the camera 
The photographic capture and digital workflows 

5. Typography 
Historical Introduction 

Types typographical 
Adequacy of the printing on different media elements 
6. Strategies of visual structuring 

Vectorial digital Edition 
Grid and Layout 

7. Graphic production of a multimedia project

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

Tratando-se de uma UC eminentemente prática que tem por objectivo fornecer ao aluno um conjunto de
ferramentas técnicas e conceptuais que lhe permitam produzir autonomamente imagens, procura-se, deste

modo, que os conteúdos programáticos incidam quer sobre as ferramentas de produção de imagem, quer
sobre a compreensão da linguagem visual. A Fotografia e as ferramentas (software) de edição de imagem,

tanto em formato bitmap, como em formato vetorial servem de suporte, e estão desde logo subordinadas à
exploração e aprendizagem dos conceitos inerentes à linguagem visual.

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

This UC is eminently practical and aims to provide the student with a set of technical and conceptual tools
enabling it to autonomously produce images.

Thus, the syllabus address to both those image edition and creation tools, either on the understanding of visual
language. 

Photography and image editing software, both in bitmap as in vector format, are immediately subordinate to the
exploration and learning of visual language concepts.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As aulas estruturam-se a partir de 4 tipologias de actividades: expositivas, exercícios de tutorial, trabalho de
campo (oficina ou em exterior) e desenvolvimento de projeto.

A avaliação é contínua e baseada nos seguintes parâmetros a partir de 4 momentos de avaliação intercalares.

A1 Imagem Bitmap (25%)

- Aplicação do conhecimento desenvolvido ao longo dos módulos 1,2 e 3 em formato de miniteste. 

A2 Projecto de Fotografia (25%).

Exercícios e projecto de fotografia.

A3 Imagem Vectorial (25%)
- Aplicação do conhecimento desenvolvido ao longo dos módulos 5 e 6 em formato de miniteste. 

A4 Projecto Final (25%).

Desenvolvimento de toda a componente de imagem do projecto interactivo .

A assiduidade e a prestação do aluno traduzida nos exercícios e tutoriais desenvolvidos no decorrer das aulas
contribuem para a nota de cada um dos momentos de avaliação.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The classes are structured on four types of activities: expository, tutorial exercises, field work (inside the lab or
outdoor) and project development.

Assessment is continuous and based on the following parameters from four moments or sessions.

A1 Bitmap Image (25%)
- Application of knowledge developed throughout the modules 1,2 and 3 in the format of an individual exam.

A2 Photography Project (25%).
Exercises and photography project.
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Image Vector A3 (25%)
- Application of knowledge developed throughout the modules 5 and 6 in the format of an individual exam.

A4 Final Project (25%).
Interactive media project: Design and Development of the graphic art.

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

Como referimos, são realizados dois tipos de exercícios práticos, o tutorial e o trabalho de campo. As primeiras
têm como principal objectivo consolidar o uso e o domínio técnico das ferramentas de edição e produção de
imagem. São por isso exercícios com uma componente criativa reduzida e mais focada nos processos técnicos

e na “mecanização” de tarefas associados às ferramentas.
Após o aluno adquirir uma certa e desejada autonomia ou domínio sobre a tecnologia, o trabalho de campo, por

sua vez, convoca a criatividade e a exploração da linguagem visual, quer seja no domínio da fotografia, quer na
edição de imagem em formato bitmap ou vetorial.

As aulas expositivas consistem na apresentação crítica dos conceitos que decorrem dos conteúdos
programáticos e que são acompanhados de exemplos práticos.

Por fim, é oferecida os alunos a oportunidade de aplicarem os conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina
através da realização de um projeto final.

Os momentos de avaliação procuram, através dos formatos de projeto e miniteste, um equilíbrio entre uma
avaliação formal e individual, e, em contraposição o trabalho de grupo, mais próximo de um quadro de
autonomia.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
As mentioned, two types of practical exercises, the tutorial and the fieldwork is conducted. The first are

intended principally to consolidate the use and technical mastery of the editing and production of imaging tools.
They are therefore exercises with a reduced and more focused on technical processes and "automation" of

tasks associated with creative tools component.
After the student acquire a certain and desired autonomy or control over the technology, the field work, in turn,
calls the creativity and the exploration of visual language, whether in the field of photography, either in bitmap or

vectorial editing.
The expository classes consist of the critical presentation of concepts arising from the program contents and

are followed by practical examples.
Finally, students are offered the opportunity to apply the knowledge acquired during the course by conducting a

final project.
There are two kind of grading sessions – minitests and project - which seek a balance between individual and

formal assessment and, as opposed, the project which is developed in group.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Materiais desenvolvidos pelos docentes e disponibilizados no dossier digital.

HASHIMOTO, Alan; CLAYTON, Mike (2009). Visual Design Fundamentals. Rockland: Charles Media River, Inc. 

LÉLIS, Catarina (2009). Illustrator CS3 & CS4 Curso Completo. Lisboa: FCA.

LUPTON, Ellen (2008). Graphic Design the New Basics. Londres: Princeton Architectural Press.

FUTURE PUBLISHING LIMITED (2010). Computer Arts Magazine.

ARNHEIM, Rudolf (1997). Arte e percepção visual, S.Paulo: Pioneira.

GORDON, Bob; GORDON, Maggie. (2002). The complete Guide to Digital Graphic Design, Thames&Hudson.

GOIN, Linda (2005). Design for web developers - Colour and layout for the artistically overwhelmed,
DMXzone.com.

MALDONADO, Daniel, ROZENBERG, Cecilia (2002). Carrera Técnico En Fotografía Y Fotógrafo Profesional,
Escuela De Fotografía Creativa.

HORNUNG, David (2005). Colour: A Workshop for Artists and Designers. Londres: Laurence King Publishing

Ltd.

SHINN, Nick, Diggin'it, The Buried Treasures of Typography.
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Mapa X - Movimentos Artísticos Contemporâneos/Contemporary Artistic Movements

6.2.1.1. Unidade curricular:

Movimentos Artísticos Contemporâneos/Contemporary Artistic Movements

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

João António de Almeida Mota - 4T

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

Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Por iniciativa do diretor do Departamento, em 2013-2014 o programa para o grupo de alunos de Música foi

específico para estes, e, diferiu substancialmente do programa desta unidade curricular, apresentado nesta
ficha, a qual coincide com o que está apresentado no portal académico e aplica-se aos alunos das licenciaturas

em Design e NTC.
Os alunos serão capacitados para:

1. reconhecer as principais correntes artísticas (artes visuais, musicais) que marcaram a época moderna, em
especial a partir da segunda metade século XX, na Europa e EUA;

2. integrar três tipos de atitude: investigação histórica, apreciação crítica e especulação filosófica;
3. compreender /interpretar as diversas linguagens artísticas, em relação com o contexto cultural, político e
social;

4. servir-se do pensamento crítico fundamentado para entender as obras de diversa natureza artística;
5. reconhecer e saber utilizar as convergências entre as várias disciplinas do plano de estudos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
By proposal of the director of the department, the syllabus offered to the students of the undergraduate program
in Music differed substantially from the one described in this form. The syllabus described in this form coincides

with the syllabus published on the academic portal, which applies for students of the undergraduate programs in
Design and NTC. Students will be able to: 

1. Be familiar with the most important art movements during the second half of the twentieth century in Europe
and America 

2. Integrate three postures: historical research, critical reading and philosophical speculation 
3. Expand the understanding/interpretation of different art languages, in relation with the social, cultural and

political frame of their becoming and appreciation 
4. Develop critical thinking grounded on the art studies and stimulate the curiosity, for the works of art that can’t

be catalogued in a single art category 
5. Recognize and use the convergence of the courses offered

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

A aventura da arte desde a segunda metade do século XX:
- caracterização das propostas artísticas no ambiente do pós-guerra, na Europa e nos EUA. A arte como arma

da guerra fria.
- expressionismo abstracto, cultura pop, happening, land art.

- body art; instalação; performance; vídeo-arte; arte intermedia; escultura abstracta; arte minimal; arte
conceptual; e as suas consequências para uma nova recepção da experiência estética.
- Design no contexto das novas experiências estéticas e da globalização.

Reflexão sobre os conceitos de “modernidade” e de “pós-modernidade” e uma interpretação do que é a cultura
artística contemporânea.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Modernity and the second half of the twentieth century;
2. Post-war cultural environment. The cold war;

3. Serialism;
4. Happening, land art; body art; installation; performance; video-art;

5. Indeterminism and the new plurality;
6. Minimal and conceptual art;
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7. Micro-polyphonic and spectral music;

8. Design embedding on the creative debate;
9. Post-modernity, sub-cultures and heterogeneity.

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

curricular.
Toda a programação das sessões oferecidas, visa articular o seu conteúdo com os objetivos definidos.

A lista de contributos e conteúdos abordados tenta cumprir dois propósitos: 1. familiarizar os alunos com as
correntes artísticas (artes visuais, musicais) que mais marcaram a segunda metade século XX na Europa e

América; 2. estimular e integrar três tipos de atitude: investigação histórica, apreciação crítica e especulação
filosófica. 
Cada conteúdo em debate remete, obviamente, para as discussões e controvérsias contemporâneas no

cenário internacional. Assim, estão garantidas as condições para a atualização e aprofundamento do
conhecimento crítico fundamentado e o interesse pelas obras de diversa natureza artística.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The structure of the sessions aims at articulating its syllabus with the UC objectives.

The list of contributions and contents addressed tries to reach two purposes: 1. Make students familiar with the
most important art movements (visual arts, music, literature) during the second half of the twentieth century in
Europe and America; 2. Stimulate and integrate three postures: historical research, critical reading and

philosophical speculation;
Each content in debate obviously refers to contemporary, international debates and controversies.

Thus are met the conditions to the update and improvement of critical thinking grounded on the art studies and
stimulate the curiosity, for the works of art that can’t be catalogued in a single art category.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A disciplina é teórica, recorre a imagens, excertos musicais e comentários a textos como suporte para a
interpretação e debate dos conteúdos programáticos. É desejável que os alunos reconheçam e saibam utilizar

as convergências entre as várias disciplinas do plano de estudos. A tipologia de avaliação é discreta. Terá 3
testes escritos presenciais. Cada teste tem uma nota mínima para aprovação de 6,5 (seis e meio). Para

aprovação à disciplina, a média aritmética dos 3 testes deverá ser igual ou superior a 9,5 (nove e meio) valores.
Os alunos que não manifestarem, por escrito, e nas primeiras duas semanas de aulas, mais um dia, a intenção

de realizar a avaliação da disciplina por exame final, estarão vinculados automaticamente à tipologia de
avaliação normal da cadeira, ou seja, a avaliação discreta. O exame, assim como o exame de recurso, época

especial ou outro, versará sempre sobre toda a matéria dada (o resultado do mesmo, corresponderá à
avaliação obtida nesta UC 100%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

In this lecture, images, musical pieces and critical reading of assigned texts will be used.
It is expected that the students recognize and use the convergence of the different courses offered during this

semester. Therefore, students are encouraged use the contents of this course in the lab and studio courses.
Three in class quizzes. For each assessment the minimum grade should not be under 6,5 (6.5 of 20). 

The final grade is calculated with the sum of the three grades divided by 3. 
Or the students may have the option for only one assessment at the period assigned for exams.
The minimum overall result grade for pass is 9,5 = 10 (10 of 20)

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

Os princípios anteriormente invocados, e que são orientadores da metodologia aplicada, são exercitados tendo
em vista a operacionalização dos objetivos que são desenhados nas sucessivas sessões. 
Estas sessões tornam possível o aprofundamento e atualização dos conhecimentos por parte dos alunos; o

treino das suas competências na utilização e na fundamentação da argumentação que aqueles requerem; e
finalmente na capacitação de os

exporem pela oralidade e pela escrita, tendo sempre em conta os objectivos da UC.
A utilização e distribuição prévia de diversos materiais pedagógicos contribuem para a articulação entre a

metodologia e os objetivos programáticos: livros e artigos científicos, peças sonoras e imagens. Estes
materiais são disponibilizados com antecedência aos alunos no sistema elearning, de modo a que se preparem

para cada sessão.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The previous general principles, orientating the methodology to be followed, are exercised having in view the
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implementation of the objectives, which are designed in the successive sessions. 
These sessions allow the development and the update of the students’ knowledge, as well as the training of their

competences in using and justifying the arguments that knowledge requires; and also the capacity of
presenting them orally or in a written format, having in view the objectives of this course.

The use and previous distribution of different pedagogical materials contribute to articulate the methodology and
the course

objectives, by means of different supports: books and scientific papers, sound pieces and images. These
materials are previously distributed in the e-learning system to the students, so that they can prepare

themselves for each session. 
Active participation of the students in their learning process is achieved with participatory discussion.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Campany, David (2003) Art and Photography. London: Phaidon Press,.
Conrad, Peter (1999) Modern times, modern places – Life and art in the 20th Century. London: Thames &

Hudson.
Frascina, Francis (1985) Pollock and after the Critical Debate. New York: Harper & Row.

Griffiths, Paul (1995) Modern music and after. Oxford University Press.
Kastner, Jeffrey (1998) Land and Environment Art. London: Phaidon Press.
Krauss, Rosalind E. (2010) Perpetual Inventory. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Morgan, Robert P. (1991) Twentieth-century Music. New York: Norton.
Osborne, Peter (2002) Conceptual Art. London: Phaidon Press.

Reckitt, Helena (2001) Art and Feminism. London: Phaidon Press.
Rush, Michael (2003) Video Art. London: Thames & Hudson.

Sardo, Delfim (2011) A Visão em Apneia: Escritos sobre Artistas. Lisboa, Babel.
Vicente, Filipa Lowndes (2012) A arte sem História: Mulheres e cultura artística (séculos XVI – XX). Lisboa:

Babel.
Warr, Tracey (2001) The artist’s body. Londo: Phaidon Press

Mapa X - Laboratório Multimédia 1/Multimedia Laboratory 1

6.2.1.1. Unidade curricular:
Laboratório Multimédia 1/Multimedia Laboratory 1

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

Ana Carla Migueis Amaro - 2hT + 10hPL

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

Jorge Trinidad Ferraz de Abreu - 3hPL
Pedro Manuel Reis Amado - 3hPL

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

Compreender o contexto do multimédia, o seu enquadramento histórico, cultural e conceptual
Compreender as especificidades da representação digital

Dominar os processos de captura e edição de elementos sonoros
Compreender os processos de estruturação não linear de documentos, assim como as dinâmicas da

interatividade e os princípios básicos do desenho de interação e usabilidade
Dominar os processos de autoria multimédia e da utilização básica de uma ferramenta autor de integração e
criação de conteúdos, no que respeita às funcionalidades de animação e interatividade simples

Aplicar os conhecimentos adquiridos no desenvolvimento de um projeto final

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Understand the multimedia historical, cultural and conceptual contexts
Learn the digital representation specificities
Master the processes of recording and editing sound elements

Understand non-linear documents’ scripting process, as well as the dynamics of interaction and the basic
principles of interaction design and usability

Master the processes of multimedia authoring and basic use of an authoring too, regarding animation and
simple interactivity features

Apply acquired knowledge in developing a final project
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Abordagem introdutória ao Multimédia
História e cronologia do Multimédia

Representação Digital
Introdução à digitalização e edição de som
Introdução aos conceitos e princípios de Desenho da Interação e Usabilidade

Introdução aos processos de autoria multimédia: integração de conteúdos multimédia, interatividade e
animação

6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to Multimedia

Multimedia history and chronology
Digital representation
Introduction to audio capture and edition

Introduction to Interaction Design and Usability concepts and principles
Introduction to multimedia authoring processes: integration of multimedia contents, interactivity and animation

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

A UC aborda o fenómeno do multimédia, com ênfase no estudo do seu contexto e caraterísticas fundamentais,

pretendendo-se dotar os alunos de uma base estruturante de conhecimentos e competências que assegurem
uma progressão ajustada nos laboratórios subsequentes. A UC inicia com uma abordagem introdutória aos

contextos histórico, cultural e concetual do multimédia e aos pressupostos da representação digital. Avança-se
para um aprofundamento dos processos da digitalização e edição de som. Segue-se um módulo que visa

introduzir os princípios e técnicas de animação 2D, bem como a autoria de estruturas interativas e os
processos de integração e controlo de conteúdos multimédia, através da utilização de uma ferramenta autor

(Adobe Flash) e de uma linguagem de programação (AS 2.0) e no respeito pelos princípios do Desenho de
interação e Usabilidade. Os alunos têm oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do

semestre num projeto prático de autoria multimédia.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The subject addresses the multimedia phenomena, emphasizing the study of its context and fundamental

characteristics, intending to provide students a solid basis of knowledge and skills that ensure an adjusted
progression in subsequent labs. A subject starts with an introductory approach to multimedia’s historical,

cultural and conceptual contexts and to the main assumptions of digital representation. We move on to the
development of more knowledge and the improvement of skills related to the processes of recording and editing

sound elements. Follows a module introducing the main principles and techniques of 2D animation, as well as
the authoring of interactive structures and the processes of integrating and controlling multimedia contents,
using a multimedia authoring tool (Adobe Flash) and a programming language (AS 2.0) and respecting the

principles of interaction design and usability. Students have the opportunity to apply the acquired knowledge on
a multimedia-authoring project.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas (T), procura-se favorecer a aprendizagem de conceitos fundamentais, através de
metodologias expositivas. Nas aulas práticas (P), operacionalizam-se esses conceitos através de exercícios

práticos. Encoraja-se a pró-atividade, a investigação e a partilha do conhecimento, através da utilização de um
ambiente partilhado de aprendizagem, o SAPO Campus: a UC tem um grupo utilizado para a construção

colaborativa de uma base de conhecimentos e recursos e são atribuídos badges aos alunos que respondem a
desafios. A avaliação, de tipo discreta, estrutura-se da seguinte forma: 

Componente T (30%): 2 testes escritos
Componente P (70%): P individual (testes práticos e interesse e participação dos alunos = 50%) + Projeto em

grupo (50%)
Existe uma nota mínima de 6,5 valores para aprovação às componentes da UC e às subcomponentes da

prática.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In theoretical classes, we encourage the learning of basic concepts, especially through expository

methodologies. In practical classes, these concepts are put into practice, through demonstration and
experimentation (practical exercises). Proactivity, research and knowledge sharing are encouraged, namely

through the use of a shared learning environment, SAPO Campus: syllabus has a group used for the
collaborative development of a base of knowledge and resources and students receive badges when they
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complete challenges. The assessment, of discrete type, is structured as follow:
Theoretical component (30%): 2 written tests
Practical component (70%): Individual assessment (practical tests + student’s interest and participation = 50%)

+ Group Project (50%)
There is a minimum grade of 6.5 values for approval to the syllabus main components and to the practical

subcomponents.

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

Durante as aulas teóricas, expõem-se e discutem-se os conteúdos determinantes para atingir os objetivos de
aprendizagem relacionados com a compreensão de conceitos. Nas aulas práticas, a operacionalização dos

conceitos expostos deverá permitir atingir os objetivos relacionados com a aquisição de competências,
sobretudo de natureza procedimental (domínio de processos e dinâmicas). As metodologias de avaliação

definidas permitem, no que respeita à componente teórica, aferir a aquisição dos conhecimentos através de
provas escritas que integram diferentes tipologias de questões (abertas, apelando à descrição, fundamentação

e exemplificação; de escolha múltipla, de Verdadeiro ou Falso, etc). Na componente prática, permitem avaliar a
aplicação e operacionalização desses conhecimentos (através de provas práticas e de um trabalho de natureza

projetual), bem como o interesse e a participação dos alunos, quer durante as aulas, quer em contexto
extraletivo.

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

During theoretical classes, we expose and discuss the most important contents for the achievement of learning
goals specifically related to the understanding of concepts. In the practical classes, we support the

development of skills, mainly procedural in their nature (mastering processes and dynamics), through practical
exercises that provide context for the operationalization of theoretical concepts. The assessment

methodologies are intended to, in what concerns the theoretical component, measure the acquisition of
knowledge through written tests, integrating different types of questions (open questions, appealing to the
description, justification and exemplification; multiple choice; true or false; etc.). In the practical component,

those methodologies are intended to assess the practical application of theoretical concepts (through practical
individual tests and a group project), as well as the interest and participation of students, either in class or in

extra-classes contexts.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Adobe Flash CS3 Professional User Guide. Disponível em

http://help.adobe.com/archive/en_US/flash/cs3/flash_cs3_help.pdf 
Audacity Documentação e Suporte. Disponível em http://audacity.sourceforge.net/help/

CHAPMAN, N. e CHAPMAN, J. (2009). Digital Multimedia. 3ªEd. New York: Wiley
RIBEIRO, N. (2011). Multimédia e Tecnologias Interactivas. 5ª Ed. Lisboa: FCA

WILLIAMS, R. (2001). The animator’s survival kit: a manual of methods, principles and formulas for classical,
computer, games, stop motion and internet animators. London: Faber and Faber

KOVARIK, B. (2011). Revolutions in communication: media history from Gutenberg to the digital age. London:
The Continuum International Publishing Group

PREECE, J. et al. (2002). Interaction design: beyond human-computer interaction. New York: Wiley
VAUGHAN, T. (2011). Multimedia: making it work. 8ª Ed. New York: McGraw-Hill

WELLS, P. (2006). The fundamentals of animation. Lausanne: AVA Publishing

Mapa X - Expressões da Lusofonia/Expressions of Lusophonia

6.2.1.1. Unidade curricular:

Expressões da Lusofonia/Expressions of Lusophonia

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Branco Nogueira Fragateiro - 3hTP

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

Jorge Manuel de Mansilha Castro Ribeiro - 3hTP

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

Perceber a dimensão e a importância do universo de língua portuguesa no mundo, com 230 milhões de falantes,
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e dispersa pelo mundo.

Descentrar da pertença da língua a um país e compreender a língua fora do espaço português, nomeadamente
entre as culturas lusófonas.

Projectar uma ideia que se sirva da dimensão planetária da língua e potencie esse espaço múltiplo que
atravessa e tem dentro de si muitos olhares e culturas do mundo.

Estruturar um projeto, que parta dessa ideia e se inspire em personalidades que cruzam em si próprias várias
culturas e realidades lusófonas, criando um pilar/plataforma de onde possam emergir os projetos de ponte.que

são, no fundo, a inspiração e o suporte da teia das cumplicidades lusófonas que ajudarão a solidificar esta ideia
de lusofonia.
Tomar consciência que este projeto tem de ser suportado não só por equipas multidisciplinares, mas também

por equipas multilocais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

To understand the size and importance of the Portuguese-speaking universe, with 230 million speakers, spread
out across the world.
Understand the language outside the Portuguese territories, namely in the context of the Portuguese-speaking

cultures.
To invent an idea which will serve and potentiate that multiple space which is occupied by a language that

crosses and holds within it all views and cultures of the world.
To structure a project which starts with that idea in mind and that will be inspired by people who corporize in

their own lives various lusophone cultures and realities, the lusophone stickers, a platform/pillar from which
bridging projects can arise, and that in the end are the inspiration and support for the web of lusophone

complicity which will help to solidify this idea of lusophonia.
To become conscious of the fact that such a project must be supported by not only multi-disciplinary teams, but

also multilocal ones.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 - Projectos direccionados para o Universo Lusófono 

Conceito e pressupostos que suportam projectos existentes. Uma ideia para um projecto lusófono.

2 - O Universo da Língua Portuguesa e a sua Importância Estratégica
A dimensão e a diversidade cultural e geográfica dos falantes de língua portuguesa. 

3 - Do Portugal Pioneiro da Globalização ao Portugal Plataforma Internacional 
Portugal Pioneiro da Globalização e A Primeira Aldeia Global. A dimensão da Lusofonia na perspectiva de

alguns dos seus grandes pensadores, o Prof. Agostinho da Silva, e a forma como ela continua o pensamento de
Camões, Padre António Vieira e Fernando Pessoa.

6.2.1.5. Syllabus:
1- Projects directed to the Lusophone Universe
Concept and assumptions behind presented projects

2- The Portuguese-speaking universe and its strategic importance

3- From Portugal Pioneer of Globalization to Portugal International Platform - A GPS for Lusophonia

Portugal Pioneer of Globalization and The First Global Village
The dimension of Lusophonia in the perspective of one of its great thinkers, Prof. Agostinho da Silva, and how it

continues the thought of Camões, Padre António Vieira and Fernando Pessoa.

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

Esta UC procura, por um lado, abrir os horizontes dos estudantes para um universo que hoje é conhecido como
um espaço de poder e de negócios e, por outro, que esses horizontes sejam potenciados por todo um outro

modo de olhar para o mundo, já não fechado no seu país, mas capaz de assumir os olhares e as perspetivas
dos diferentes locais e culturas. Por isso este trabalho cruzado e complementar entre a aquisição de conteúdos

e a realização de projetos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This UC aims at, on the one hand, open horizons to a universe which is today known as a space of power and

business, according to Monocle magazine, and on the other hand that those horizons be potentiated by a whole
other way of looking at the world, no longer closed in its country but capable of taking up views and

perspectives from different places and cultures. Hence this crossed and complimentary work between
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acquisition of new contents and making projects.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A avaliação é discreta e organizada em três momentos:
- Trabalho individual sobre o conceito de lusofonia, a partir das 10 ideias propostas nas aulas – 9 de outubro.

- Trabalho de grupo com a apresentação do plano de trabalho que se propõem desenvolver ao nível dos
conteúdos e do projeto de comunicação que se propõem desenvolver.

- Projeto.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Assessment is discrete and organized in three moments:

- Individual work on the concept of lusophonia, from 10 ideas proposed in class - October 9th.
- Group work with presentation of a working plan for the development of the contents and communication

project proposed.
- Project.

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

curricular.
A coerência entre metodologias e as diferentes aprendizagens desta UC, está suportada numa prática

laboratorial onde se trabalhem modos abertos e com múltiplas perspetivas de ler o mundo.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Coherence between methodology and the different contents of this Curricular Unit is supported in a laboratorial

practice, open in ways of working and with multiple perspectives for reading the world. It is a strategy that
includes different steps or challenges, which interpenetrate.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Livros
Barros, Joana (2009), Vidas a descobrir – mulheres cientistas do mundo lusófono, Lisboa, Temas e Debates.

Fragateiro, Carlos (2012), Ler o Mundo em Português, uma Plataforma para a Lusofonia in Reinventar Portugal,
Lisboa, pp. 35-67, editorial Estampa.

Lopes, Ernâni, (2011), A Lusofonia Uma Questão Estratégica Fundamental, Lisboa, ed. O Sol é essencial.
Real, Miguel (2208), O mar como destino, Lisboa, Campo das Letras.

Rodrigues, Jorge Nascimento e Devezas, Tessaleno (2007), Portugal Pioneiro da Globalização, V.N. Famalicão,
ed. CentroAtlantico.pt.

Blogs, Sítios e Revistas
OLP - Observatório da Língua Portuguesa - http://observatorio-lp.sapo.pt/pt

O Museu da Língua Portuguesa - http://www.museulinguaportuguesa.org.br/index.php

Mapa X - Semiótica Comunicação/Semiotic of Communication

6.2.1.1. Unidade curricular:
Semiótica Comunicação/Semiotic of Communication

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

Vania Baldi - 6TP

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

Not applicable.

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

Ter uma noção geral da semiótica da comunicação enquanto disciplina histórica e enquanto área de
investigação transdisciplinar e contemporânea. 
Compreender em detalhe os conceitos teóricos fundamentais e os principais mecanismos inerentes aos

processos socioculturais da comunicação e da significação. Ligar os tópicos de semiótica da comunicação à
antropologia, à linguística, ao marketing e publicidade. 
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No final da UC, os alunos devem ser capazes de analisar as relações entre textos e contextos de comunicação,
os objetos culturais e as formas de comunicação específicas, identificando e aplicando os métodos semióticos

mais adequados para cada situação. Deverão também exercitar-se em aplicar os conhecimentos da Semiótica
à produção de trabalhos projetuais e a outras áreas do conhecimento.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Recognize Semiotics of Communication both as a historical discipline and as a contemporary and
interdisciplinary research field.

Understand in detail the fundamental theoretical concepts and the main mechanisms of the socio-cultural
processes of communication and signification.

Be acquainted and critically interpret the authors and canonical texts of semiotics. Connect the topics of
semiotics of communication to anthropology, linguistic, marketing and advertising.

At the end of the course students should be able to analyze objects and forms of communication, identifying and
applying the most appropriate semiotic methods to specific case studies. To be able to relate semiotics to other

areas of knowledge and to apply its topics in further projects.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A Semiótica: caracterização da disciplina, do seu objeto, das principais figuras, escolas e variantes.

Semiótica e/ou Semiologia.
2. Signo, Significante e Significados:

2.1. Diferentes conceções de signo: F. Saussure, C.S. Peirce, U. Eco e Barthes.
2.2. Os signos e o mundo: referencialidade, motivação e arbitrariedade.

2.3. Modos e modalidades do signo: índices, ícones e símbolos.
3. O que dizem os signos? Como dizem os signos? Recursos retóricos, denotação e conotação.
4. Códigos: as várias tipologias, códigos fortes e fracos, realismo e transparência.

5. Estruturas textuais e os seus sentidos: intertextualidades, o papel do interprete.
6. Mitologias contemporâneas: de R. Barthes aos Cultural Studies

7. Análise semiológica e discussão crítica dos processos e modalidades predominantes em diversos objetos,
discursos e contextos comunicativos. Estudos de caso referentes a diferentes dispositivos da comunicação

(cinema, fotografia, publicidade, websites, entre outros).

6.2.1.5. Syllabus:
1. Semiotics: characterization of the discipline, its purposes, major figures, schools and variants. Semiologie

and/or Semiotics.
2. The Sign

2.1. Different conceptions of sign: F. Saussure, C.S. Peirce and U. Eco, R. Barthes.
2.2. The signs and the world: referentiality, motivation and arbitrariness.

2.3. Modes and modalities of sign: indices, icons and symbols.
3. What do signs say? And how do signs say it? Rhetorical devices, denotation and connotation.

4. Codes: various types, strong and weak codes, realism and transparency.
5. Text structures and their meanings: intertextuality, voices, and the role of the reader.

6. Contemporary Mythologies: from Roland Barthes up to today. CUltural Studies
7. Semiological analysis and critical discussion of the processes and dominant modalities prevailing in several
objects, discourses and communicative contexts. Case studies relating to different communication devices

(film, photography, advertising, websites, etc.).

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

curricular.
Os vários conteúdos programáticos apontam para uma leitura gradual da semiosfera. É preciso desafiar nos
alunos uma atitude analítica que procede por graus, para não ficarem seduzidos pela aparente transparência

induzida pela “imediatez” da comunicação contemporânea. 
Desmontar os fenómenos comunicativos em diferentes planos de significação e desdobrar as suas

implicações através diferentes perspetivas de leitura permite adquirir um olhar mais profundo e cuidadoso das
mediações culturais neles presentes. 

Ademais, a disciplina de semiótica da comunicação dá continuidade, e sobretudo complementa, disciplinas
lecionadas no 1º semestre, nomeadamente a Teorias da Comunicação e Sonorização.

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

The various syllabus point to a gradual reading Semiosphere. We must to challenge students an analytical
attitude that proceeds by degrees, not to be seduced by the apparent "immediacy" of contemporary

communication transparency.
Disassemble the communicative phenomena at different levels of significance and analyze their implications
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through different perspectives allow you to achieve a look more deeply on cultural mediations present in them.
Furthermore, the discipline of semiotics of communication continues, and especially complements, subjects

taught in the 1st semester, including Communication Theory and Sound Production For Multimedia.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia cruza constantemente a teoria com a prática. Nas aulas, o método expositivo é complementado

com um vasto recurso a exemplos práticos que sustentarão a discussão e a compreensão das noções teóricas
fundamentais.

Pretende-se que os alunos façam leituras aconselhadas e pesquisas bibliográficas, que aprofundem os temas
abordados e os apliquem coerentemente no trabalho a desenvolver. Os alunos serão incentivados a interpretar

e idealizar casos concretos de semiótica aplicada e a fazer uso das tecnologias da comunicação na sua
apresentação oral.
A avaliação é contínua e integra duas componentes principais: uma de natureza teórica e outra de natureza

teórico-prática, mais a entrega de um relatório final. A COMPONENTE TEÓRICA (40%) integra dois testes. A
COMPONENTE TEÓRICO-PRÁTICA (60%) constitui-se por duas apresentações de trabalhos realizados em

grupo, com reflexão crítica (texto escrito) sobre um objeto estabelecido com o docente. Presença obrigatória,
nota mínima 8 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Classes will follow a theoretical and practice-led methodology. In the classroom, teaching lectures will be
complemented by an extensive use of practical exercises and pregnant examples that will launch debate and

provide a better understanding of the fundamental theoretical concepts. Students are encouraged to participate
in these discussions, either individually or in groups. Realization of debates in and between groups.

The course evaluation is ongoing and consists of four elements and a delivery of a final report, organized into
two main components, both a theoretical and a theoretical-practical one: 

A) THEORETICAL COMPONENT (with relative weight of 40%) 

Element 1. Two tests on the subjects taught. 

B) THEORETICAL-PRACTICAL COMPONENT (with the relative weight of 60%) 
Element 2. Two power point presentations of group work; is required to deliver a final report

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

curricular.
Dividir a metodologia em diversas componentes e momentos de avaliação permite um maior cruzamento dos

tópicos lecionados, criando uma maior conexão e continuidade entre os seus diversos aspetos.
Apostar na avaliação contínua e numa distribuição dos diversos pesos nas suas componentes proporciona
uma atenção a todo o processo didático e aponta para o objetivo final de realizar um trabalho articulado que

resume as diversas competências alcançadas. 
Articular a avaliação individual, com testes sobre os modelos teóricos lecionados, com a outra avaliação de

grupo, focada nas apresentações e entrega dum relatório final sobre o trabalho desenvolvido, permite que os
alunos implementem e se confrontem com base nas competências adquiridas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Divide the methodology on various components and stages of evaluation allows a larger intersection of topics
taught, creating connection and continuity between its various aspects.

continuous evaluation and distribution of various weights into its components provide attention to all the
teaching process and point to the ultimate goal of performing an articulated work that summarizes the various

skills attained.
Articulate individual evaluation through tests of the theory, with the other group evaluation focused on

presentations and delivery of a final report, allows pupils are compared on the skills acquired.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Barthes, Roland (1985). A Aventura Semiológica. Lisboa: Edições 70. 

Barthes, Roland (1957, 1997). Mitologias, Signos. Lisboa: Edições 70.
Eco, Umberto (2001). Semiótica e Filosofia da Linguagem. Lisboa: Instituto Piaget.

Fidalgo, Antonio (1998). Semiótica: a lógica da comunicação, Universidade da Beira Interior. 
Flusser, Vilém (2011). Filosofia do design, Lisboa, Relógio D'Água.

Rodrigues, Adriano Duarte (1991). Introdução à Semiótica. Lisboa: Presença.
Toussaint, Bernard (1994). Introdução à Semiologia. Mem Martins: Publicações Europa-América.
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Mapa X - Imagem Digital Dinâmica/Dynamic Digital Image

6.2.1.1. Unidade curricular:

Imagem Digital Dinâmica/Dynamic Digital Image

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Manuel de Assunção Raposo - 8hTP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Ivo Daniel Valente Fonseca - 6hTP

Nuno Filipe da Cunha Barbosa - 2hTP

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Construir narrativas audiovisuais;

• Desenvolver conteúdos audiovisuais;
• Desenvolver mecanismos de abstração para o espaço 2D e 3D;

• Representar conceitos visualmente;
• Adquirir e aperfeiçoar o conhecimento das funções da imagem de síntese 3D;
• Desenvolver um reflexão crítica;

• Desenvolver um sentido de autonomia.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

• Build audio-visual narratives;
• Develop audio-visual content;

• Develop de capability of abstracting 2D and 3D spaces;
• Visually represent concepts
• Acquire and further improve knowledge regarding the creation of 3D images;

• Develop critical thinking;
• Develop a sense of autonomy.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos da disciplina encontram-se estruturados em 5 módulos:
Módulo 1 – Criação de Conteúdos Audiovisuais

Módulo 2 – Animação stop-motion
Módulo 3 – Introdução à modelação 3D

Módulo 4 – Modelação avançada 3D
Módulo 5 – Animação 3D

6.2.1.5. Syllabus:
The subject is divided into 5 modules:
Module 1 – Creation of Audio-visual content

Module 2 – Stop-motion Animation;
Module 3 – Introduction do 3D modelling

Module 4 – Advanced 3D modelling
Module 5 – 3D animation

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

curricular.
Os conteúdos e os objectivos específicos apresentados prendem-se com a natureza do tema leccionado –

Conteúdos Audiovisuais, a Imagem de Síntese 3D e a Animação Tradicional.
O módulo focado no vídeo e produção para tv/dvd visa capacitar os alunos com as competências de criação de

formatos audiovisuais. O objectivo primordial centra-se na articulação entre as diferentes etapas de pré-
produção, produção e pós-produção da imagem e do som para conceber produtos consistentes. As matérias

leccionadas, na 2ª etapa, pretendem-se que sejam conducentes a uma compreensão e domínio das principais
ferramentas de modelação 3D e, ainda, à capacidade de animar objetos e cenários de acordo com as bem

conhecidas regras da animação. Relativo ao tópico da animação tradicional, na mesma promove-se a
compreensão dos conceitos elementares da animação, das suas etapas, dos dispositivos tecnológicos e das
técnicas envolvidas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
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The content and goals established for this subject are linked with the nature of the topics lectured – Audio-visual

content, 3D image creation and traditional animation.
The module focused on video and content production for tv/dvd aims to provide the students with the

competencies to create audio-visual formats. Its’ main goal is to articulate the stages of image and sound pre-
production, production and post-production as mean to create consistent products. Content lectured further on

in the subject are expected to provide a better understanding and performance results when using some of the
main 3D modelling tools, and also enable the animation of objects and scenarios according to well known
animation principles. As to the topic of traditional animation, elementary animation concepts are taught as well

as their stages, production technological devices and techniques involved.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Nas aulas teórico-práticas, favorece-se a aprendizagem de conceitos teóricos estruturantes, utilizando-se
metodologias essencialmente expositivas e demonstrativas, que incidem na análise de casos e tipologias de
conteúdos audiovisuais e animação 3D em diversas plataformas, bem como na singularidade da sua linguagem

visual e expressiva. Procede-se, ainda, à operacionalização dos conceitos teóricos através da experimentação
tutorada em laboratório, utilizando-se metodologias demonstrativas, de trabalho individual, em grupo e trabalho

projetual. A disciplina oferece a tipologia de avaliação discreta, sendo um fator importante para o
desenvolvimento da autonomia, por parte do aluno, face aos problemas que lhe são apresentados. A disciplina

possui um dossier digital no sítio de ensino à distância da UA conhecido vulgarmente por Moodle. 
A avaliação é discreta, composta por 4 momentos de avaliação teórico-prática (70% da nota final) e 1 momento

de avaliação teórica (30% da nota final).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Within the theoretical / practical classes learning structuring theoretical concepts is promoted through the

adoption of presentation and demonstration methodologies, which focus on the analysis of examples and
typologies of audio-visual content and 3D animation on various platforms, as well as their visual and expression

language. These concepts are then put into practice through the development of tutorials, demonstrations,
individual tasks, group tasks and project work. The subject provides a discrete assessment typology as a mean

to help develop the students’ autonomy in problem solving. The subject has a digital file on the site for distance
learning of the UA (elearning) commonly known by Moodle. 

Discrete assessment is made up of 4 TP assignments (70% of the final grade) and 1 theoretical exam (30% of
the final grade).

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

curricular.
A unidade curricular oferece a tipologia de avaliação discreta, sendo um factor importante para o

desenvolvimento da autonomia, por parte do aluno, face aos problemas que lhe são apresentados. Numa
primeira etapa – durante o módulo de criação de conteúdos audiovisuais, favorece-se o estudo acompanhado e
orientado, por parte dos docentes; de exercícios que abordam a matéria teórica leccionada, promovendo

segurança na aprendizagem. Numa segunda etapa, a componente 3D, a par da metodologia supramencionada é
também introduzida uma perspectiva especulativa e crítica no processo de aprendizagem, e que se traduz no

formato proposto (projeto em grupo), no qual os grupos são incentivados a investigar soluções técnicas e
criativas num quadro de autonomia.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The subject provides a discrete assessment typology as a mean to help develop the students’ autonomy in
problem solving. In an initial stage, during the audiovisual content creation module, work is accompanied and

supervised by the lecturers, thus promoting a supported learning process. In a second stage of the subject, the
3D component, besides the previously mentioned methodology, a speculative and critical perspective is

introduced in which the groups are pushed to look for technical and creative solutions in an autonomous
manner.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Long, B., SchenK, S., (2005) The Digital Filmmaking Handbook, Cengage Learning, 3ª edição, ISBN 978-
1584504382

CASE, D., (2001) Film Technology in Post Production, Focal Press, 2ª edição, ISBN 978-0240516509;
Tumminello, W., (2004) Exploring Storyboarding – An In-Depth Guide to The Art and Techniques of

Contemporary Storyboarding, Cengage Learning, 1ª edição, ISBN 978-1401827151
Vaughan, W., (2012), Digital Modeling, New Riders, 1ª edição, ISBN 978-0321700896

Murdock, K., (2011), 3DS MAX 2012 BIBLE, Wiley; 1ª Edição, ISBN 978-1118022207
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Mapa X - Guionismo/Scriptwriting

6.2.1.1. Unidade curricular:
Guionismo/Scriptwriting

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pedro Alexandre Ferreira dos Santos Almeida - 1hT + 3hTP

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

Luis Gabriel Francisco Pedro - 3hTP

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se, através desta UC, desenvolver competências na realização de guiões, nomeadamente pelo

conhecimento das técnicas de organização e estruturação de informação.

Assim, o aluno da UC deverá ser capaz de:
Distinguir e identificar as diferenças entre narrativas lineares e não lineares;

Enunciar as especificidades da narrativa audiovisual e dos guiões para cinema e televisão;
Identificar o papel do guionista na equipa de desenvolvimento de aplicações multimédia;

Demonstrar competências no planeamento, estruturação e organização do guião de aplicações multimédia;
Identificar as diferenças entre os diferentes suportes de média e a sua implicação nas narrativas e na,
consequente forma de realização de guiões técnicos e literários;

Demonstrar competências competências na realização de fluxogramas e storyboards.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

It is expected, through this subject, to develop competences in scriptwriting for audio-visual and multimedia
productions.
The student will be able to:

Identify the differences between linear and non-linear narratives;

Refer the specific elements of audio-visual narratives and of scripts for cinema and television;
Identify the role of the scriptwriter in a multimedia team;

Reveal competences for the planning and structuring of multimedia scripts;
Identify the differences between different media output and its implications in the preparation of scripts;

Reveal competences in building flowcharts and storyboards.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo 1 – Conceito de narrativa e narrativas audiovisuais

- Conceito de narrativa e as especificidades das narrativas: intervenientes e elementos da narrativa;
- O processo de escrita e pré-produção de narrativas audiovisuais.

Módulo 2 – Narrativas audiovisuais para novos media

- Desafios às narrativas lineares e não lineares nos novos media;
- Conteúdos crossmedia e transmedia;

- Comportamentos de consumo AV;
- Pré-produção e produção para novos media. 

Módulo 3 – A escrita para multimédia e as narrativas interativas
- A hipertextualidade e a narrativa;

- Especificidades da “linguagem” multimédia;
- Tipos de suporte de média e tipos de produtos multimédia;

- A equipa multimédia: o papel do guionista na equipa de trabalho;
- As diferentes fases de criação de um guião multimédia.

O processo de criação entre storyboards, fluxogramas e guiões técnicos e literários.

6.2.1.5. Syllabus:

Module 1 - Narratives and audio-visual narratives
- The narrative concept and his special features: participants and elements;

- The process of creating audio-visual narratives.
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Module 2 - Multimedia scriptwriting and interactive narratives
- Hypertext and narratives;

- Multimedia scriptwriting specificities;
- Media support and multimedia products types;

- The Multimedia production team: the scriptwriter role;
- The phases for creating multimedia scripts: idea, objectives, target, brainstorm, visual scenarios, metaphors,

characters...
- Storyboards, flowcharts, technical scripts;
- Interactive apps typologies: scripts for different types of media supports.

Module 3 - Audio-visual narratives for new media

- Audio-visual contents for new media: main differences in scriptwriting and in the planning process.

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

curricular.
Os conteúdos programáticos da UC encontram-se articulados com os objetivos de aprendizagem. Por forma a
dotar os alunos de competências na realização de guiões, quer para audiovisual, quer para multimédia, são

abordados conteúdos relacionados com o processo de criação da ideia aos documentos de pré-produção para
narrativas audiovisuais e interativas.

A relação conteúdos/objetivos é muito próxima e interligada aula a aula.

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

The contents of this subject are correlated with the learning outcomes. In order to provide students with
competences in developing scripts, either for visual or for multimedia, concepts related with the creative

process, from the idea to pre-production, are addressed.

The relationship between content and goals is very close and it is discussed class by class.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC desenvolve-se em dois espaços paralelos e complementares: a teórica e a teórico-prática. Nas aulas

teóricas apresentam-se os conceitos, exploram-se e discutem-se as matérias.

A componente teórico-prática compreende a análise de exemplos e a resolução de exercícios teórico-práticos
de aplicação dos conceitos abordados nas teóricas, nomeadamente o desenvolvimento de guiões, storyboards

e fluxogramas quer em grupo, quer individualmente.

A avaliação da UC é do tipo discreta estruturando-se nas seguintes componentes:
- 40% Trabalho individual

- 30% Trabalho teórico-prático de grupo 1
- 30% Trabalho teórico-prático de grupo 2

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The subject is developed in two complementary fields: the theoretical and the theoretical/practical classes. 
In the theoretical classes the main concepts are presented and discussed.

The theoretical/ practical classes explore the analysis of examples and good practices and the resolution of
exercises that allow the application of the concepts discussed in the theoretical classes, namely the
development of scripts, storyboards and flowcharts either in group or in individual tasks. 

The assessment is discreet structured in the following components:

- 40% Individual project
- 30% Theoretical/practical group project 1

- 30% Theoretical/practical group project 2

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

As metodologias de ensino e de avaliação adequam-se aos objetivos definidos para a UC. Por um lado
pretende-se que os alunos desenvolvam competências na realização de guiões, nomeadamente pelo

conhecimento das técnicas de organização e estruturação de informação. O desenvolvimento do primeiro
trabalho teórico prático permite precisamente trabalhar este objetivo ao desafiar os alunos a pré-produzir uma

curta-metragem.
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Os objetivos i) compreender o papel do guionista na equipa de desenvolvimento de aplicações multimédia e ii)
desenvolver, nos alunos, competências para planear, estruturar e organizar o guião de aplicações multimédia,

são articulados com o projeto teórico prático 2 que, precisamente, permite aplicar esses conceitos e conteúdos
num projeto concreto.

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

The teaching methodologies and assessment are adjusted to the goals defined for the subject. On the one hand
it is intended that students develop skills for pre-producing shorts, including the knowledge of the techniques for

organizing and structuring information. The development of the first project allows to work precisely this goal by
challenging students to pre-produce a short film.

The objectives, understanding the role of the screenwriter in a multimedia development team and develop in
students skills for planning, structuring and organizing the script of multimedia applications are also related with

the second project, which precisely allows students to apply these concepts and content in a specific project.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

MARNER, T. S. J. (1980). A realização cinematográfica. Lisboa: Edições 70.

COMPARATO, D. (1992). Da criação ao guião. Lisboa: Editora Pergaminho.

JIMÉNEZ,J. G. (1993). Narrativa audiovisual. Espanha: Edições Catedra. ISBN 84-376-1222-5

PARKER, N. (2007). ShortFilms ... how to make and distribute them. Reino Unido: Kamera Books. ISBN 978-1-

904048-81-7

BLUM, B. (1995). Interactive media essentials for success. – Emeryville, EUA: Ziff-Davis Press, cop.

KOROLENKO, M. D. (1996). Writing for Multimedia – A guide and sourcebook for the Digital Writer.1ª ed. EUA:
Wadsworth Pub Co. ISBN 0534512933

SAMSEL, J. & WIMBERLEY, D. (1998). Writing for Interactive Media: The Complete Guide. 1ª ed. EUA: Allworth
Press. ISBN 1581150059

GARRAND, T. P. (2006). Writing for Multimedia and the Web.3ª ed. EUA: Focal Press. ISBN 978-0-240-80822-2

Mapa X - Laboratório Multimédia 2/Multimedia Laboratory 2

6.2.1.1. Unidade curricular:
Laboratório Multimédia 2/Multimedia Laboratory 2

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Hélder José Marques Caixinha - 2hT + 6hPL

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

Ana Carla Miguéis Amaro - 4hPL
Licínio Venâncio Feiteira Kustra Mano - 6hPL

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

Pretende-se, nesta unidade curricular, desenvolver aplicações multimédia para a Web, com o recurso a
páginas estáticas e interativas, baseadas em tecnologias client-side. 

No final da UC, os alunos devem ser capazes de:
- Compreender a evolução histórica, a arquitetura de funcionamento e os principais serviços da Internet/Web;

- Desenvolver páginas Web estáticas com o recurso a HTML;
- Compreender a função das CSS e a sua utilização para a formatação de páginas Web;

- Compreender os conceitos fundamentais do pensamento algorítmico e operacionalizar/codificar algoritmos
com o recurso ao JavaScript;
- Desenvolver, em grupos e no âmbito de um projeto final, aplicações multimédia para a Web, com o recurso a

páginas estáticas e interativas, baseadas nas tecnologias anteriormente referidas;
- Desenvolver competências para o trabalho projetual em grupo; 

- Desenvolver, com o auxílio de ferramentas da Web 2.0, as suas aprendizagens, investigações e a construção
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e partilha de conhecimento

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims the development of web multimedia applications through interactive and static web pages with

client-side technologies. At the end of the course enrolled students should be able to: 
- Understand the historical evolution, architecture and main services of the Internet/web;
- Develop web static pages with HTML;

- Understand the use of CSS as a styling tool for web pages;
- Understand the fundamentals of algorithmic thinking and how to operationalize algorithms with JavaScript;

- Develop, in group and in the scope of a final project, Web Multimedia applications with the aid of static and
interactive client-side based web pages;

- Develop project based work group skills;
- Develop learning, research and sharing/building knowledge skills with the aid of Web 2.0 tools

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

A unidade curricular encontra-se organizada numa estrutura modular que a seguir se indica:
Módulo I – páginas Web estáticas | (X)HTML(5)

- Contextualização histórica da Internet/Web;
- Arquitetura Cliente/Servidor. Serviços e protocolos;

- Browsers e Standards W3C;
- Diferenças entre aplicações offline e online. 

- (X)HTML(5). Caracterização e Estrutura. Tags e atributos;
- Boas práticas para a gestão de Web sites;

- Implementação e utilização de formulários em páginas Web.
Módulo II – páginas Web estáticas | CSS
- Cascading Style Sheets. Contextualização, caracterização e utilização;

- Desenvolvimento de tableless layouts para múltiplos modos de visualização/dispositivos.
Módulo III – introdução à algoritmia | JavaScript

- Introdução ao pensamento algorítmico;
- Contextualização e caracterização do JavaScript como linguagem de programação client-side para a Web;

- Fundamentos da sua sintaxe e aplicação;
Módulo IV – Projeto final

- Desenvolvimento (em grupos) de um Web site

6.2.1.5. Syllabus:
The course is structured in a modular approach:

Module I - static web pages | (X)HTML(5)
- Historical Context of the Internet/Web;

- Client/Server architecture. Services and protocols;
- Browsers and W3C Standards;

- Differences between the offline and online applications;
- (X)HTML(5) Characterization and Structure. Tags and attributes;
- Best practices for managing Web sites;

- Implementation and use of forms on Web pages
Module II – static web pages | CSS

- Cascading Style Sheets (CSS). Characterization and use;
- Tableless layouts for multiple viewing modes and devices;

Module III – Introduction to algorithmic thinking 
- Introduction to algorithmic thinking;

- Context and characterization of JavaScript as a client-side Web programming language;
- JavaScript fundamentals, Syntax and its use;

Module IV – Final project
- Development (in groups) of a Web site

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

curricular.
No âmbito dos conhecimentos a desenvolver pelos alunos, a estrutura modular e respetivos conteúdos aí

previstos abarcam na íntegra, e numa perspetiva teórico-prática, as tecnologias client-side (HTML, CSS e
Algoritmia e JavaScript), referidas nos objetivos traçados. Estas tecnologias client-side são atualmente, peças

basilares para o desenvolvimento de páginas Web. Quanto às aptidões e competências a desenvolver pelos
alunos (o trabalho projetual, o trabalho em grupo, a autonomia, a interação e a socialização), estas são
promovidas através de atividades de aprendizagem intimamente ligadas aos conteúdos, as quais são
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propostas ao longo do semestre e suportadas com a utilização de espaços em redes sociais que

consubstanciam o desenvolvimento de uma comunidade de aprendizagem entre docentes e alunos envolvidos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In the scope of the knowledge to be developed by the student’s, the course’s modular structure and its contents,

fully cover, in a theoretical and practical perspective, the client-side technologies (HTML, CSS, Algorithms and
JavaScript), included in the course’s objectives. These technologies are nowadays, crucial pieces to the

development of web pages. Regarding the skills to be developed by students (project work, group work,
autonomy, interaction and socialization), these are promoted through learning activities closely connected to the

mentioned contents. These activities are proposed along the semester with the support of social network
spaces that constitute a learning community for teachers and students enrolled.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Na componente (da unidade):
- Teórica, com metodologias expositivas e demonstrativas, abordam-se os fundamentos teóricos-práticos dos

módulos I, II e III. 
- Prática laboratorial, com metodologias demonstrativas, exploram-se exercícios para aplicação desses

fundamentos. 
- Orientação tutorial complementam-se as temáticas lecionadas e acompanham-se as aprendizagens dos
alunos.

- Extra letiva, com a utilização de espaços em redes sociais, fomenta-se a interação e autonomia dos alunos na
investigação e partilha de recursos.

A avaliação é feita em período letivo, através de testes teóricos e testes práticos, e em período extra letivo
através de um projeto final em grupo (em articulação com a UC de Guionismo).

O cálculo da classificação final à unidade curricular faz-se mediante a seguinte fórmula:
CF = 10%T1 + 10%T2 + 10%T3 + 10%P1 + 10%P2 + 10%P3 + 25%P + 10%R + 5%A

Com: T1, T2, e T3: testes teóricos. P1, P2 e P3: testes práticos. P: projeto, R: relatório e A: apresentação

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
On the course’s component:

- Theoretical, through expositive and demonstrative methodologies, the main theoretical-practical concepts of
modules I, II and III are covered; 

- Practical and laboratorial, through demonstrative methodologies, exercises about the mentioned theoretical-
practical concepts, are explored;

- Out-of-classroom, with the use of workspaces in social networks, the student’s interaction and autonomy is
promoted, in context with theirs research and resource sharing;

The student’s assessment comprises several theoretical and practical exams during the semester and the
development (in groups) of a final project (in articulation with the Scripting course).
The course final grade will be given by the formula:

FG = 10%T1 + 10%T2 + 10%T3 + 10%P1 + 10%P2 + 10%P3 + 25%P + 10%R + 5%PRES
Where: T1, T2, e T3: theoretical exams. P1, P2 e P3: practical exams. P: project, R: report e PRES: presentation

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

As metodologias expositivas e demonstrativas, utilizadas nas componentes teórica e de prática laboratorial da

unidade curricular, possibilitam uma maior compreensão dos conceitos teóricos (sobre HTML, CSS, Algoritmia
e JavaScript) e da sua operacionalização, algo essencial a uma unidade de cariz eminentemente laboratorial.

Essa operacionalização é feita através da discussão e análise de exemplos e da realização de
exercícios/desafios. A utilização de espaços nas redes sociais, que complementam as atividades

desenvolvidas em sala de aula, potencia o acompanhamento dos alunos por parte dos docentes e o
estabelecimento de cenários para aprendizagens formais e informais, que fomentem a autonomia, a interação e

a socialização dos alunos, em comunidade de aprendizagem. O projeto final de realização obrigatória possibilita
o desenvolvimento das desejadas competências relativas ao trabalho projetual e em grupo.

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

The used methodologies (expositive and demonstrative) in the course’s theoretical and practical and
laboratorial components, enable a deeper understanding of fundamental theoretical concepts (regarding HTML,

CSS, Algorithms and JavaScript) and its operationalization, something crucial to a laboratorial based course.
That operationalization is done through the discussion and analysis of practical examples and various

exercises/activities solving. The use of social network spaces, which complement classroom activities,
promotes the student´s monitoring by the teachers and establish formal and informal learning scenarios that

develop student´s autonomy, interaction and socialization in a learning community approach. The mandatory
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final project allows the development of intended project and group work skills.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Duckett, Jon (2008). Beginning Web programming with HTML, XHTML, and CSS. 2nd ed. Indianapolis (IN) : Wiley
Publishing, cop.. XXVIII, 739 p. : il.. ISBN 978-0-470-25931-3 (brochado)

Budd, Andy (2006). CSS mastery : advanced web standards solutions. Berkeley (CA) : Apress, cop. XXIII, 255 p.
: il.. ISBN 1-59059-614-5 (brochado). ISBN 978-1-59059-614-2 (brochado)
Duckett, Jon (2011). HTML & CSS : design and build websites. Indianapolis (IN) : John Wiley & Sons, cop. 490,

[15] p. : il. color.. ISBN 978-1-118-00818-8 (brochado)
Remoaldo, Pedro (2010). O guia prático do dreamweaver CS5 com HTML, CSS e JavaScript. Vila Nova de

Famalicão : Centro Atlântico, cop. 504 p. : il. ISBN 978-989-615-098-3 (brochado)
Weiss, Mark Allen (1995). Data structures and algorithm analysis. 2nd ed. Redwood City (CA) : The

Benjamin/Cummings Publishing Company, cop. XVII, 507 p. : il.. ISBN 0-8053-9057-X

Mapa X - Sonorização para Multimédia/Sound Production for Multimedia

6.2.1.1. Unidade curricular:

Sonorização para Multimédia/Sound Production for Multimedia

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

Hedisson Pereira Mota - 12hTP

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

Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina tem como objectivo geral favorecer o desenvolvimento de competências na concepção de

materiais multimédia, no que se refere especificamente às técnicas de produção e pós-produção áudio. A
disciplina permite igualmente, desenvolver e potenciar a criatividade, quer na capacidade para inovar e

aprofundar aplicações derivadas das mais recentes tecnologias áudio, quer através da capacidade de analisar
criticamente as estratégias comunicacionais. Ao longo do programa estudam-se aspectos associados aos

mecanismos que permitem a articulação som/imagem favorecendo a aquisição de competências na
consolidação de narrativas sonoras com recurso a aplicações de edição áudio e design sonoro. 

- Compreender o potencial comunicacional do discurso áudio no contexto audiovisual
- Autonomia no domínio das aplicações áudio
- Demonstrar autonomia na consolidação de um projecto utilizando o discurso áudio como elemento integrante

de um documento multimédia, potenciando a eficácia comunicacional

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The primary goal of this course is to promote the development of multimedia materials and their conception,
specifically in the domain of production techniques and audio post-production. This course will also enable the
development of creativity and the ability to innovate using computer applications that derive from the most

recent audio technologies. The analysis of communication strategies and the role of multimedia communication
in current society are of vital importance. In the program, various aspects related to the mechanisms which

allow articulation between sound/image, in a semiotic and conceptual point of view will be studied. This will
enable students to develop sound narratives as well as the proper use of the elements of musical expression. In

conclusion, this course will stimulate the debate on sound creation (sound design and music), conceptual
options of the articulation between sound/image and reflect on emerging tendencies in the context of multimedia

communication.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Perspectivas Semióticas da Comunicação Audiovisual

1.1 Semiótica do Discurso Áudio
1.2 Reflexões críticas em torno da articulação som/imagem

2. Introdução às Tecnologias Áudio
2.1. Noções gerais de acústica, psico-acústica, acústica arquitectural

2.2. Interfaces Áudio: sistemas e conceitos associados à conversão AD/DA
2.3. Codificação e Formatos de Áudio
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2.4. Equipamentos de Estúdio: mesa de mistura, pré-amplificador, equalizador, processadores dinâmicos e de
efeitos, sistemas de monição

2.5. Microfones: tipos e padrões direccionais
2.7. Técnicas genéricas de captação sonora (mono, estéreo e multicanal)

2.8. Protocolos: ADAT, AES/EBU, SP/DIF, MADI, DANTE
3. Produção Áudio

3.1. Edição Audio e Montagem de Arranjos
3.2. Técnicas de Mistura e Masterização
3.3. O Protocolo MIDI

3.4. Introdução ao Design Sonoro
3.5. Síntese Sonora e Instrumentos Virtuais (VST/RTAS)

3.6. Sequenciação Áudio/Midi
3.7. Restauro Sonoro

3.8. Exercícios de aplicação: produção áudio/vídeo
4. Projecto Multimédia

6.2.1.5. Syllabus:

1. Semiotic Perspectives of Audiovisual Communication
1.1 Semiotics of the Audio Discourse;

1.2 Critical analysis on the articulation between sound and image;
2. Introduction to Audio Technology

2.1. General introduction to acoustics, psychoacoustics, electroacoustics and studio treatment;
2.2. Audio interfaces: AD/DA conversion concepts;

2.3. Audio formats and codecs;
2.4. Studio equipment: mixers, pre-amps, equalizers, dynamic and effect processors, monitoring systems;
2.5. Microphones: types and directional patterns;

2.7. Sound recording techniques (mono, stereo and multichannel);
2.8. Protocols: ADAT, AES/EBU, SP/DIF, MADI, DANTE;

3. Audi Production
3.1. Audio editing and arrangement techniques;

3.2. Mixing and mastering;
3.3. MIDI protocol;

3.4. Sound design techniques;
3.5. Sound synthesis and virtual instruments (VST/RTAS);

3.6. Audio/midi sequencing;
3.7. Audio restoration;
3.8. Audio production exercises;

4. Multimedia project;

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

curricular.
A articulação entre as componentes teórica e prática estão estruturados de modo a favorecer o

desenvolvimento de competências teórico-práticas necessárias para a consolidação de um projecto
multimédia onde o som é elemento estruturante do documento. Sessões teóricas destinam-se a fornecer um
conjunto de referências que permitem a compreensão dos mecanísmos que permitem a articulação entre o

som e a imagem, considerações acústicas estéticas, semióticas bem como referências teórico-técnicas que
permitem a utilização das ferramentas de produção sonora através das multiplas aplicações de edição e

síntese sonora. Desenvolve-se um conjunto significativo de sessões práticas de edição (não linear) onde os
alunos são estimulados a desenvolverem soluções criativas perante um conjunto de exercícios de aplicação

associados à produção áudio para documentos audiovisuais (televisão, publicidade, animação e cinema) e
assim contribuir para o desenvolvimento da sua autonomia técnica e criativa.

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

The articulation between the theoretical approaches and practice are structured and organized in order to favor
the development of competences regarding the consolidation of multimedia projects as sound assumes an

important role in the document. Theoretical sessions are provided to increase the level of knowledge regarding
the articulation between sound and image, sound aesthetics, semiotics and technical references associated

with the diverse audio tools, editing and synthesis software applications. During the classes, a considerable
number of practical sessions are provided in order to stimulate creative audio solutions regarding non-linear

sound editing and sound design competences associated with television, cinema, advertising and animation
projects.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A apresentação expositiva de referências teóricas é realizada através da projecção de powerpoints e
documentos audiovisuais exemplificativos. O acesso ao material didáctico de apoio é disponibilizado na

plataforma eLearning (Moodle). Durante as sessões práticas cada aluno tem acesso às variadas aplicações de
produção de som através das quais irão desenvolver as suas aptidões, competências criativas e técnicas no

que respeita à edição, mistura, design sonoro e restauro de documentos multimédia. A avaliação é discreta e
conta com 3 momentos de avaliação: a) Teste escrito deavaliação de conhecimentos teóricos (35%); b)

Exercícios práticos (25%), c) Projecto Multimédia (40%): consolidação de projecto de produção e ou prós-
produção áudio;

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The presentation of theoretical references é consolidated by the use of powerpoint and audiovisual projections.
The student may access all learning supporting materials via the universities e-learning platform (UAMoodle).

During the practice sessions each student has access to various audio editing software applications with will
enable them to develop and enhance their technical and creative skills regarding editing techniques, mixing and

sound design; The evaluation is discrete and comprehends to 2 moments: a) Written test (theoretical
knowledge) – 35%; b) Pratical exercises – 25%; c) Multimedia project development (audio production) – 40%;

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

curricular.
A disciplina visa favorecer a aquisição de competências no que se refere especificamente à criação de

produtos mediatizados por via das técnicas de produção e pós-produção áudio. Deste modo, os alunos foram
estimulados a consolidar conhecimentos teórico-práticos ao nível da semiótica, acústica, psicoacústica,

tecnologias e equipamentos de estúdio, técnicas de captação, edição áudio, mistura e masterização, conforme
descrito no guião da UC. Estas sessões expositivas (teóricas) tiveram como objectivo complementar e

aprofundar conceitos e competências leccionados em Laboratório Multimédia I. No que se refere às sessões
práticas, os alunos são avaliados de acordo com o seu grau de autonomia na consolidação de projectos
multimédia com recurso a aplicações de edição, mistura e criação sonora.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The courses main objective is to favor the acquisition of advanced skills regarding the consolidation of

multimedia projects by the extensive use of production and post-production techniques and editing tools. In
order to achieve these goals, the students are stimulated to enhance their theoretical and practical knowledge

in the fields of semiotics, acoustics, audio technology, recording, editing and sound design techniques. The
theoretical sessions equally complement the concepts acquired in the course Lab Multimedia I and the practice
sessions favor the autonomy and consequent consolidation of audio production projects when associated to

various the forms of audiovisual content.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

ALKIN, Glyn (1996), Sound Recording and Reproduction, Oxford, Focal Press;
ALTEN, Stanley (2002), Audio in Media, Belmont CA, Wadsworth – Thompson Learning;
COOK, Nicholas (1998), Analyzing Musical Multimedia, Oxford, Oxford University Press;

BORWICK, John (1996), Sound recording practice, Oxford, Oxford University Press
FONSECA, Nuno (2006), Introdução à Engenharia do Som, Lidel, Lisboa;

HENRQIUES, Luis, (2007),Acústica Musical, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian; 
GIBBS, Tony (2007),The Fundamentals of Sonic Art & Sound Design, Lausanne, AVA Publishing;

SONNENSCHEIN; David (2001), Sound Design: the expressive power of music, voice, and sound effects in
cinema, Studio City (CA), Michael Wiese Production;

RUMSEY, Francis, McCORMICK, Tim, (2009), Sound & Recording, Oxford, Focal Press;
WHITE, Paul, (1997), Home recording Made Easy, London, Sanctuary Publishing;

Mapa X - Sociologia de Comunicação/ Sociology of Communication

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sociologia de Comunicação/ Sociology of Communication

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

Vania Baldi - 1hT + 4hTP
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6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Não aplicável.
Not applicable.

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

Aprofundar a relação circular entre cultura, sociabilidade, tecnologia, política e comunicação. 

Adquirir as noções teóricas que permitem a análise dos processos económicos, tecnológicos e culturais que
desafiam a mudança social. 

Compreender a complexidade do fenómeno da mediatização, o processo e o sistema da sua manifestação e

efeitos, as metodologias de investigação adequadas a cada objeto de estudo em questão. 

Compreender criticamente as práticas comunicacionais que protagonizam a vida social e aquela do dia-a-dia,
devem ser capazes de argumentar as questões em análise, o progresso do seu conhecimento e realizar
trabalhos escritos com qualidade crítica e de síntese.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Deepen the relationship between culture, social life, technology, politics and communication. Acquire the

theoretical notions that allow analysis of economic, technological and cultural processes that defy social
change.

Understand the complexity of the phenomenon of mediation, the process and the system of its manifestation,
and research methodologies appropriate to each object of study.

Critically understand the communication practices that star in social life and that day-to-day, must be able to

argue the issues under review the progress of their knowledge and undertake written work with critical and
quality synthesis.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Unidade 1 – O campo de estudos da sociologia e da ciência da comunicação. 
Unidade 2 – A reflexão sobre a passagem da sociedade de comunicação de massa á sociedade de

comunicação em rede. 
Unidade 3 – Entre entretenimento, noticias e mobilidade: a comunicação polifónica e a compressão espácio-

temporal. 
Unidade 4 – As audiências e as suas dietas mediáticas.

Unidade 5 – O Storytelling como novo elemento estratégico do “quarto poder”. 
Unidade 6 – Os efeitos sociais e antropológicos dos media. 

Unidade 7 – Relação entre comunicação economia, tecnologia e arte.

6.2.1.5. Syllabus:
The field of study of sociology and communication science.

The reflection on the passage of the society of mass communication to communication network society.
Between entertainment, news and mobility: polyphonic communication and space-time compression.

Audiences and their media diets.
The Storytelling as a new strategic element of the "fourth power".

The social and anthropological media effects. 
Communication relationship between economy, technology and art.
The first global village. A new paradigm of globalization

Culture as a strategic element for development and the emergence of a new social framework.

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

curricular.
Os vários conteúdos programáticos visam fazer compreender a necessidade da sociologia para saber
esclarecer a complexidade da realidade como construção social, a saber lidar com os fenómenos sociais

aparentemente óbvios ou não emendáveis. 

Pretendem fazer entender a importância da sociologia da comunicação para descodificar os contextos de
produção, distribuição, partilha do conhecimento e do tráfego informacional. 

Querem estimular uma atitude reflexiva acerca das implicações e consequências das tecnologias da

comunicação, assim como destacar o papel ativo dos seus utilizadores ao poder adotar hábitos de resistência
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crítica e prática aos padrões hegemónicos.

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

The various syllabuses aim to make people understand the need for sociology to be able to clarify the
complexity of reality as a social construct.

Intend to understand the importance of sociology of communication to decode the contexts of production,

distribution, sharing of knowledge and informational traffic.

Want to stimulate a reflexive attitude about the implications and consequences of communication technologies,
as well as highlight the active role of the users to be able to adopt habits of critical resistance to hegemonic
standards.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A aula teórica tem carácter expositivo: exposição sobre a matéria, com distribuição e explicação dos tópicos

lecionados, e acompanhados com a recomendação da bibliografia.
As aulas teórico-práticas são divididas em diversos momentos distintos: 
Apresentação de um tópico do tema geral em estudo; 

Realização de exercícios individuais e em grupo seguidos de debate decorrente dos resultados dos exercícios
efetuados;

Visualização de segmentos de documentários, de entrevistas e noticias veiculadas pelos diversos media; 
Destaque dos tópicos tratados na aula teórica, orientações de trabalho e recomendações de bibliografia e

outras referências para continuação do trabalho e estudo. 
Avaliação discreta, através de três provas: 2 testes teóricos (com peso relativo do 60%), mais um trabalho

teórico prático (com peso relativo do 40%). Nota mínima por cada componente: 8 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lecture is expository in nature: syllabus is exposed and explained and literature is recommended.

The practical classes will be divided into several distinct phases: 
Presentation of a topic on the general issue under study; 

Conducting individual and group exercises followed by the discussion of the results of exercises performed. 
Viewing of segments of documentaries, interviews and news conveyed by different media.

Highlight of the topics covered in lecture, work guidelines and recommendations bibliography and other
references for further work and study.

Evaluation is discrete: involves two evaluation components – T and TP – and three assessment elements: 
Two tests (30%+30%)

A theoretical and practical study in group (40% - this task involves: exercises in TP classes, elaboration of a
final report and a final discussion of the project). 

The minimum grade per component is 8 values.

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

A metodologia de cruzar constantemente os modelos teóricos lecionados com os âmbitos práticos a serem
investigados nas aulas TP permite analisar eventos da realidade ligados à experiência intersubjetiva e

veiculados através dos meios de comunicação social. 
Desafiar-se-á assim a construção de argumentos sustentados pelo novo conhecimento em processo. Neste

sentido proporciona-se também a interpretação sociológica de produtos audiovisuais, de hábitos de consumo,
de notícias e debates relativos. 

A estratégia de desenvolvimento e apresentação de trabalhos em grupo permite dinamizar as aulas através da
procura partilhada das informações consideradas relevantes para a aquisição de competências analíticas,

para a interpretação dos eventos comunicacionais e para a comparação entre várias fontes e circuitos de
informação.

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

The methodology of constantly crossing the theoretical models with practical areas to be investigated in class
TP allows to analyze events related to inter-subjective reality and conveyed through media experience.

So will challenge them to build arguments supported by new knowledge in the process. In this sense it also
provides a sociological interpretation of audio-visual products, consumer habits, news and debates relating. 

The development strategy and presentation of group work helps streamline the classes through the search
sharing of information deemed relevant to the acquisition of analytical skills for interpreting communicative
events and to compare various information sources and circuits.
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Adorno, T. (2003). Sobre a indústria da cultura. Coimbra: Angelus Novus.

Appadurai, A. (2005). As Dimensões Culturais Da Globalizaçao. Lisboa: Ed. Teorema.
Bourdieu, P. (1999). Sobre a televisão. Oieras: Ed. Celta.

Bourdieu, P. (1989). O poder simbólico. Ed. Difel.
Cardoso G., Cádima F., Cardoso L., (2009, Orgs.) Media, Redes e Comunicação. Futuros Presentes. Lisboa:
Quimera Editora.

Defleur, M. (1997). Teorias Da Comunicação de Massa, Ed. Jorge Zahar.
Flusser, V. (1983). A Filosofia da Caixa Preta.Ensaios para uma futura filosofia da fotografia. São Paulo: Editora

Relume Dumará.
Flusser, V. (2010). Filosofia do Design. Lisboa: Relogio D’Agua Editores.

Perniola, M. (2005). Contra a comunicação. Lisboa: Ed. Teorema.
Rodrigues, A., D. (2001). Estratégias da Comunicação. 3ª edição. Lisboa: Editorial Presença, Lda.

Wolf, Mauro (1987). Teorias da Comunicação, Lisboa: Editorial Presença.

Mapa X - Ergonomia Cognitiva/ Cognitive Ergonomics

6.2.1.1. Unidade curricular:

Ergonomia Cognitiva/ Cognitive Ergonomics

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Augusto de Freitas Gonçalves Moreira - 1hT

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Carlos Fernandes da Silva - 1hT

Inês Cristina Direito Baptista da Silva - 2hTP

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os alunos no final da UC devem compreender o conceito de ergonomia cognitiva; os fatores cognitivos

envolvidos na realização de uma tarefa; os mecanismos de funcionamento da percepção; o funcionamento da
percepção seletiva e da vigilância; os mecanismos de funcionamento da memória e do raciocínio; os diferentes

estilos cognitivos e suas implicações na realização de tarefas; a relação de interdependência entre
pensamento, linguagem e comunicação; a importância das linguagens operativas no processo de economia
cognitiva; os métodos utilizados em ergonomia cognitiva; as técnicas de avaliação da carga de trabalho mental;

os fatores determinantes da carga de trabalho mental; os ensinamentos da ergonomia cognitiva para a
concepção de produtos hipermédia; os critérios e estratégias de análise de produtos hipermédia e a

complexidade de geração de ambientes de trabalho ergonómicos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students at the end of the CU must be able to understand the concept of cognitive ergonomics; cognitive factors

involved in performing a task; working mechanisms of perception; the operation of selective perception and
surveillance; the mechanisms of working memory and reasoning; different cognitive styles and their

implications in performing tasks; the interdependence between thought, language and communication; the
importance of languages in the cognitive operative economy process; the methods used in cognitive

ergonomics; techniques for assessing mental workload; the determinants of mental workload; the teaching of
cognitive ergonomics for the design of hypermedia products; criteria and analysis strategies of hypermedia

products and the complexity of generation of ergonomic working environments.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
• Introdução;

• Percepção;
• Memória;

• Raciocínio;
• Pensamento, Linguagem e Comunicação;

• Métodos utilizados em Ergonomia Cognitiva;
• Análise da Carga de Trabalho Mental;

• Ergonomia dos Interfaces Hipermédia.
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6.2.1.5. Syllabus:

• Perception;
• Memory;

• Reasoning;
• Thought, Language and Communication;
• Methods of Cognitive Ergonomics;

• Mental Workload Analysis;
• Ergonomics of Hypermedia Interfaces.

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

Enquanto fundamento psicológico do desenvolvimento de interfaces humano-computador, é essencial que os

alunos desenvolvam competências que, suportadas em conhecimento que se possui sobre cognição,
percepção, memória, raciocínio, estilos cognitivos, pensamento, linguagens, comunicação, sobrecarga

cognitiva, produtos hipermédia, etc., apoiem, de modo fundamentado, as opções mais adequadas à concepção
e desenvolvimento de software que se articule com os princípios da Ergonomia Cognitiva. Para além do

desenvolvimento de conhecimentos e competências de cariz teórico, deverão demonstrar a sua aplicação
coerente em ambiente de desenvolvimento e/ou crítica de cariz prático.

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

As a psychological foundation of the development of human-computer interfaces it is essential that students
develop competences – supported by acquired knowledge of cognition, perception, memory, reasoning,

cognitive styles, thinking, language, communication, cognitive overload, hypermedia products, etc. – that
support the most appropriate options to the design and development of software that intertwines with the

principles of Cognitive Ergonomics. In addition to the development of knowledge and skills of theoretical nature,
students must be able to demonstrate their consistent application in the context of learning, development, and

critical practice.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia utilizada na disciplina de ergonomia cognitiva é a exposição dos conteúdos programáticos,

acompanhada de estimulação da participação reflexiva e discussão crítica dos mesmos. Para que o nível de
motivação dos alunos se intensifique faz-se, sempre que possível, apelo a exemplos do âmbito da concepção,

produção e utilização de produtos multimédia. Deste modo, pretende-se também que os alunos assimilem os
conteúdos da área da psicologia e da ergonomia cognitiva de modo a serem capazes de os enquadrar no

âmbito da concepção de ambientes hipermédia ergonómicos. Neste sentido, os alunos devem estudar os
conteúdos da disciplina de modo integrado com as outras áreas científicas da licenciatura e não de modo
meramente cumulativo.

A avaliação é determinada pela participação, assiduidade e resultado de uma prova escrita de cariz teórico-
prático.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology used in the subject of cognitive ergonomics is the presentation of the syllabus, accompanied

by the reflexive stimulation of participation and critical discussion. In order to promote students’ motivation,
whenever possible, examples of the scope of design, production and use of multimedia products will be
addressed. Thus, this methodology also seek that students assimilate the contents of the area of psychology

and cognitive ergonomics so as to be able to fit it within the ergonomic design of hypermedia environments. In
this sense, students must study the subject’s contents in an integrated way with other scientific fields of their

New Communication Technologies degree. 
Assessment is determined by participation, attendance and results of a written test (covering theoretical and

practical aspects).

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

Como se pode verificar em 6.2.1.6, as metodologias de ensino são forçosamente de exposição e debate, muitas
vezes espoletadas pela observação crítica de exemplos positivos e negativos de aplicação de aspetos

fundamentais da Ergonomia Cognitiva, com moderação mediada pelo docente (ou, por vezes, por mais do que
um docente), criando situações de reflexão e de questionamento que exploram as dinâmicas cognitivas

exploradas nas interfaces estudadas. Aqui se estabelecem os princípios e/ou pontes entre teoria e prática,
levando os alunos a elaborem propostas e/ou criticá-las autonomamente ou em grupo, com o auxílio dos

docentes, sempre que solicitados. Na maioria das vezes, e por uma questão de desenvolvimento da autonomia
na aprendizagem, solicita-se aos alunos que realizem tarefas fora das horas de contacto, aproximando-se de
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tarefas que se encontrem a desenvolver para outras Unidades Curriculares que dependam de conhecimentos

de Ergonomia Cognitiva.

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

As presented in 6.2.1.6, teaching methodologies used are necessarily of a expository and discussion nature,
often supported by critical observation of positive and negative examples of the application of fundamental

aspects of cognitive ergonomics, mediated by the teacher (or sometimes by more than one teacher), and
creating situations of reflection and inquiry exploiting the cognitive dynamics addressed in the studied
interfaces. The discussions will set out the principles and promote the bridging between theory and practice,

leading students to develop proposals and criticize them on their own or in groups, with the help of the teachers.
Most of the time, and with the purpose of developing learning autonomy, students will be requested to perform

tasks outside of contact hours, approaching tasks that are to be developed for other CUs that rely on knowledge
of Cognitive Ergonomics.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

BATESON, G. (1987). Natureza e Espírito. Lisboa: D. Quixote.
EAGLEMAN, D. (2012). Incógnito – As Vidas Secretas do Cérebro Humano. Lisboa: Editorial Presença.

FELDMAN, R. S. (20015). Compreender a Psicologia, Lisboa: McGrawHill.
GLEITMAN, H., FRIDLUNG, A. J. e REISBERG, D. (2003), Psicologia, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

KANTOWITZ, B. H., ROEDIGER I., Henry L. e ELMES, D. G. (2006), Psicologia Experimental, São Paulo: Thomson
Learning Edições.

LAUREL, B. (1993). Computers as Theater, Boston: Addison-Wesley Professional
MAYER, R. E. (2001). Multimedia learning. New York: Cambridge University Press.

SOLSO, R. (2001). Cognitive Psychology, Boston: Allyn & Bacon.
THOMPSON, R. F. (1984), Introdução à Psicofisiologia, Lisboa: Livros Técnicos e Científicos.

WESTEN, D. (2000). Psychologie: pensée, cerveau et culture, Bruxelles: De Boeck Université.

Mapa X - Sistemas de Comunicação Multimédia I/Multimedia Communications Systems I

6.2.1.1. Unidade curricular:

Sistemas de Comunicação Multimédia I/Multimedia Communications Systems I

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Trinidad Ferraz de Abreu - 2hT + 4hPL

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

Telmo Eduardo Miranda Castelão da Silva - 4hPL

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

Os objectivos da UC centram-se, essencialmente, nos seguintes tópicos:
. Compreender o âmbito tecnológico das infraestruturas de telecomunicações e respectivos equipamentos de

suporte aos sistemas de comunicação multimédia;
. Compreender os principais parâmetros que determinam o comportamento dos SCMM, nomeadamente os
factores críticos com impacto ao nível do desempenho das suas redes de suporte (POTS, ADSL, Redes

Wireless e HFC);
. Conhecer as principais soluções comerciais existentes, ao nível de tecnologias de acesso, serviços e preços.

. Obter capacidade crítica para analisar várias tecnologias existentes no mercado, no sentido de poder
identificar e selecionar soluções com vista à resolução de potenciais problemas tecnológicos e

comunicacionais, passíveis de ocorrer em vários sectores profissionais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The objectives of the course focus primarily on the following topics:

. Understand the technological scope of the telecommunications infrastructures and the related equipment to
support multimedia communications systems;

. Understand the main parameters settling the behaviour of multimedia communication’s systems, namely the
critical factors connected with the performance of the related networks, such as PSTN, ISDN, Mobile/Wireless

and TV networks;
. Be aware of the TELCO’s offers regarding access technologies, services and prices;

. Gain critical ability to consider different technologies and to reflect on the correct trade off between the
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advertised/real performances, in order to select the most suitable technological solution.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Componente T:
A UC inicia-se com uma introdução à estruturação e arquitetura básica dos sistemas de comunicação

multimédia (SCMM), dando lugar a um módulo respeitante ao processamento digital e aos requisitos de
diversas comunicações típicas, no que diz respeito a diversos serviços e fluxos de informação (voz, áudio,

vídeo, texto e imagem).

Segue-se um estudo das infraestruturas tecnológicas de suporte aos SCMM, no qual são abordados tópicos
referentes ao desempenho de uma rede de telecomunicações, aos canais e circuitos de comunicação

disponíveis e às técnicas de transmissão da informação sobre redes públicas de banda estreita e de banda
larga.

Componente P:
Esta componente visa a consolidação dos temas abordados nas aulas Ts. O trabalho é dividido, entre os

diversos grupos, na análise e conceptualização de SCMM, com ênfase em: comunicações móveis de voz e
dados (recorrendo a várias tecnologias); localização geográfica; sistemas de tracking e de transmissão de

conteúdos AV.

6.2.1.5. Syllabus:
Theoretical component: The course starts with an introduction to the basic architecture of MMCS. The second

part of the program deals with the digital process of information and the technical requirements of typical
communications (based on speech, audio, video, text and image) in what concerns bearer services and data

flow. It follows with a study of the technological infrastructures that are on the basis of Multimedia
Communication Systems including performance of telecommunications networks; transmission channel’s

impairments; channel bandwidth; physical transmission channels; architectures and network’s topologies;
transmission technologies over narrow and broadband public networks and basic notions of multiplexing;

mobile and wireless communications networks.

Practical component: Analysis and conceptualization of MMCS, with emphasis on: voice and data mobile
communications (using various technologies); geographic location; tracking and AV transmission systems.

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

curricular.
A compreensão dos principais factores críticos com impacto ao nível do desempenho das redes de suporte dos

SCMM remete, necessariamente, para a leccionação de conteúdos inerentes, por um lado, às propriedades dos
sinais a transmitir e, por outro, às condicionantes dos meios de transmissão. A título de exemplo, existe um

especial cuidado com a questão da representação de sinais no domínio do tempo e da frequência e com o
conceito de largura de banda dos canais de transmissão e o seu impacto na deterioração dos sinais. A
conversão analógico-digital é, também, especialmente cuidada, possibilitando que os alunos percebam não só

as vantagens dos sinais digitais (ao nível da sua “imunidade”), mas, também, que os mesmos têm
comportamentos no domínio da frequência intrinsecamente diferentes dos sinais analógicos. 

Ao nível da obtenção de capacidade crítica para analisar várias tecnologias comerciais de suporte a SCMM os
exemplos e os conteúdos práticos leccionados têm uma importância decisiva.

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

The understanding of the most critical factors that impact on the performance of the support networks of MMCS
implies teaching of contents related, on one hand, with the properties of the signals to be transmitted and,

secondly, with the constraints of transmission channels.
As an example, there is a special care with the representation of signals in the time and frequency domain and

the concept of transmission channels' bandwidth and its impact on the deterioration of the signals. The
analogue-to-digital conversion is also particularly addressed, allowing students to understand not only the

advantages of digital signals (in terms of their "immunity"), but also that its behaviour in the frequency domain
is intrinsically different from that of analogue signals.

In what relates to the ability to be able to critically analyse various commercial technologies to support MMCS,
examples and taught practical contents are of the most importance.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A estratégia de ensino adoptada está articulada com os objectivos da UC. Os alunos são, propositadamente,
confrontados com situações reais, nas quais se evidenciam as funcionalidades oferecidas por determinados

SCMM (ou pelos seus componentes) e, de forma complementar, as respectivas limitações tecnológicas em
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termos das suas causas e efeitos.

A componente prática permite reforçar e fundamentar, de forma pragmática e experimental, as matérias
transmitidas ao longo das aulas teóricas, estimulando a pesquisa de informação autónoma em wikis, portais
tecnológicos, etc. A pesquisa constante, necessária para a realização do projeto prático, promove a

aprendizagem ativa e fomenta a obtenção de autonomia por parte dos alunos, despertando-os para a relação
entre investigação e ensino. 

A avaliação é do tipo contínua e simetricamente balanceada entre as componentes T [Teste 1 (25%) + Teste 2
(25%)) e P [Relatório (25%) + Demo (5%) + Apresentação e Defesa (10%) + Aval. longitudinal (10%)]

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The strategy adopted is articulated with the educational goals of the course. Students are purposely faced with
real situations, in which they highlight the features offered by certain MMCS (or its components) and, in a

complementary way, their technological limitations in terms of its causes and effects.
The practical component reinforces and justifies, in a pragmatic and experimental way, the contents taught in

the theoretical lectures. It also stimulates autonomous research skills over information wikis, technological
portals, etc. This constant research, necessary for the realization of the practical project, promotes active

learning and the attainment of autonomy on the part of students, awakening them to the relationship between
research and teaching.

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

curricular.
Os conteúdos da UC estão, intimamente, alinhados com os objectivos de aprendizagem, sendo que a

leccionação, constantemente, acompanhada dos referidos exemplos práticos permite verter cada tópico da
matéria nos respectivos objectivos que se pretendem atingir. Desta forma consegue-se um crescendo do

conhecimento que possibilita que os alunos vão sendo confrontados com questões relacionadas com a
compreensão dos Sistemas de Comunicação Multimédia em diversos domínios aplicacionais enraizados no

seu quotidiano e experiência de vida.
Acresce que, na componente prática, existe uma dinâmica que leva os alunos a reforçarem as suas
competências de pesquisa e sentido crítico relativo aos Sistemas de Comunicação Multimédia, e toda a sua

infraestrutura de suporte, nos domínios aplicacionais inerentes ao trabalho prático que lhes é lançado.

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

The contents of the course are closely aligned with the learning objectives. In order to achieve this, teaching is
constantly accompanied by such practical examples allowing mapping every content topic in the objectives to
be achieved. This guarantees a raising of knowledge that enables students to be faced with issues related to the

understanding of the Multimedia Communication Systems in different application domains rooted to their daily
life experience. 

Moreover, in the practical component, there is a dynamic that leads students to develop their research skills
and critical thinking on the Multimedia Communication Systems, and its supporting infrastructure, in the

application domains inherent to the practical work that they have to do.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Abreu (2010), Textos de Apoio de SCMM I, Universidade de Aveiro, Edição interna

Halsall (2001), MultimediaCommunications: Applications, Networks, Protocols and Standards, E.U.A., Addison

Wesley, Pearson, Eduaction Ltd, ISBN 0201398184

Tanenbaum (2011), Computer Networks, UpperSaddleRiver (NJ), E.U.A.: Prentice Hall, ISBN: 0130661023

Lemos (1988), Estar na internet: tudo o que precisa saber sobre a Internet, Lisboa, McGraw-Hill

Kuo (1997), Multimedia Communications: Protocols and Applications, UpperSaddleRiver, E.U.A., Prentice Hall.
ISBN 0138569231

Goleniewski (2001), Telecommunications Essentials: The Complete Global Source for Communications
Fundamentals, Data Networking and the Internet, and Next-Generation Networks. Pearson Education

Mapa X - Cultura e Património

6.2.1.1. Unidade curricular:
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Cultura e Património

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

António Nuno Rosmaninho Rolo - 3hTP

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

Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Apresentar o processo de desenvolvimento histórico da consciência nacional;

Problematizar os discursos sobre a identidade nacional portuguesa produzidos nos séculos XIX e XX;
Apresentar o desenvolvimento histórico do conceito de património;

Apresentar o desenvolvimento histórico dos movimentos de defesa do património, realçando o caso português;
Expor as vicissitudes do reconhecimento patrimonial dos núcleos históricos urbanos e da arquitectura

tradicional rural.
Avaliar os fundamentos ideológicos, artísticos e etnográficos da «casa portuguesa» e das outras «casas

nacionais».
Traçar o nascimento da etnografia em associação com a valorização da cultura popular e o desenvolvimento da
consciência nacional;

Verificar o processo de estetização da cultura tradicional;
Identificar e criticar a interpretação caracterológica da identidade nacional.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Present the historical development of the concept of patrimony and its defense;
Present the process of historical development of a national consciousness;

Expose the vicissitudes of patrimonial awareness in urban historical sites and traditional rural architecture.
Expose the process of beautifying of traditional culture;

Check the behavioral interpretation of national identity;

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

I – Descoberta de Portugal na transição para o século XX
1. Factor identitário
2. Viagens

3. Regionalismo
4. Coimbra e o imaginário nacional

II – Património erudito
1. O século XIX e a reinvenção do património

2. Defesa do património em Portugal
3. Vandalismo triunfante

4. Vandalismo em Portugal
5 Restauro

6. Restauro em Portugal
III – Património tradicional
1. Núcleos históricos urbanos

2. Arquitectura tradicional rural
- Ideologia

- Factores de diversidade
- Sistematização de E. V. Oliveira e F. Galhano

- Inquérito do Sindicato Nacional dos Arquitectos
- Princípios e não modelos

- Estudo de caso
- Casa portuguesa

IV – Antropologia nacional
1. Romantismo e folclore
2. Estetização da cultura tradicional

- Música tradicional
- Marchas populares

- Aldeia mais portuguesa de Portugal
3. Homem português

- A leitura caracterológica da identidade nacional
- Jorge Dias e a personalidade-base do Português
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- Mendes Correia e a identidade biológica de Portugal

6.2.1.5. Syllabus:
The discovery of national cultures.

I – The discovery of national cultures: national identity in Portugal; traveling; local identities; Coimbra and the
nation.

II – Patrimony: a nation’s memory; the nineteenth-century and the reinvention of patrimony; vandalism;
restoration.

III – Traditional heritage: urban historical sites; traditional rural architecture.
IV – National Anthropology: Romanticism and folklore; the aesthetics of traditional culture; behavioral

interpretation of national identity; Jorge Dias; Mendes Correia.

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

Um dos aspectos mais relevantes da história europeia subsequente à Revolução Francesa é a conversão das
identidades nacionais em fenómenos de massas. As repercussões culturais deste processo têm sido

convenientemente destacadas. A presente unidade curricular tem como objectivo apresentar o efeito das
buscas identitárias no património e na antropologia.
Os conteúdos foram estruturados para corresponder à natureza introdutória da unidade curricular de Cultura e

Património no contexto da licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação. A ideia estruturante, testada
numa grande diversidade de itens, pode ser aplicada através das novas tecnologias, nomeadamente no

trabalho prático opcional.

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

The goals are show the new concept of heritage in XIX and XX centuries and understand the relationship with
identity and anthropology. The first chapter explains what identity means. The second and the third analyses the
heritage (erudite and traditional). The fourth is a debate about the aesthetics of traditional culture and the

behavioral interpretation of national identity.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Qualquer actividade lectiva supõe uma dimensão expositiva. O docente assume essa tarefa em todos os
pontos do programa. Além disso, porém, os alunos são convidados a participar na discussão dos conteúdos.
Para o efeito, é recomendada no início do semestre a leitura imediata de uma súmula dos conteúdos redigida

pelo docente. A apresentação e a discussão dos temas são acompanhadas pela projecção de apresentações
que constituem um recurso fundamental. Todo o material de apoio se encontra na plataforma informática desde

o primeiro dia de aulas. Os alunos podem optar entre a avaliação discreta e final. Neste último caso, produzem
um vídeo onde são aplicados os conhecimentos obtidos durante o semestre.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Presentation of the issues with Powerpoint. Debate. The support material (presentations and texts) is in the
Moodle from the first day of semester. The students can choose between the Continuous Evaluation (four tests

and a video), Discrete Evaluation (four tests) and Final Evaluation (one exam).

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

curricular.
O objectivo principal de uma UC de cultura é sempre levar os alunos não apenas a obterem novos
conhecimentos mas a estruturarem esses conhecimentos de forma mais compreensível. Para alcançar esse

desiderato, combina-se, como se referiu no ponto 6.2.1.7, a exposição dos conteúdos com o seu debate. É isso
que se procura fazer desde a primeira aula. Os alunos são levados a estabelecer um nexo inteligível entre as

ideias gerais sobre a identidade nacional e a sua incidência em cada um dos temas tratados, de modo que no
fim do semestre tomem consciência dos valores culturais associados à consciência nacional e das mudanças

operadas no seu próprio olhar.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The students must have a strong idea about the cultural values associated to the national identity. This idea is a

key to understand the heritage. According to that, the teacher emphasized the debate and the case studies.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

AA.VV. (1998). Arquitectura Popular em Portugal. Lisboa: Sindicato Nacional dos Arquitectos.
GOFF, Jacques Le (1998, dir.). Patrimoine et Passions Identitaires. Paris: Éditions du Patrimoine.
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LEAL, João (2000). Etnografias Portuguesas (1870-1970). Lisboa: Publ. D. Quixote.

MELO, Daniel (2001). Salazarismo e Cultura Popular. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais.
RAMOS, Rui (1994) A Segunda Fundação (1890-1926). Lisboa: Círculo de Leitores.

ROSMANINHO, Nuno (2009). Relatório da disciplina de Património e Identidade. Universidade de Aveiro.
THIESSE, Anne-Marie (2000). A Criação das Identidades Nacionais. Lisboa: Temas e Debates.

Mapa X - Laboratório Multimédia 3/Multimedia Laboratory 3

6.2.1.1. Unidade curricular:
Laboratório Multimédia 3/Multimedia Laboratory 3

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Manuel das Neves Santos - 2hT + 2hP

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

Licínio Venâncio Feiteira Kustra Mano - 6hP
Pedro Miguel dos Santos Beça Pereira - 4hP

Telmo Eduardo Miranda Castelão da Silva - 4hP

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta unidade curricular pretende-se desenvolver competências de programação que permitam a realização

de aplicações multimédia interativas avançadas. Nesse sentido, pretende-se que os alunos consigam:
- Distinguir e compreender as especificidades de aplicações multimédia interativas avançadas para a Web e as

diferentes soluções tecnológicas para o seu desenvolvimento;
- Compreender os conceitos associados às linguagens de programação de alto-nível;

- Conhecer uma linguagem de programação que permita a integração de elementos multimédia para a Web;
- Elaborar uma aplicação multimédia interativa, tendo por base a área temática dos videojogos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

In this Course Unit it is intended to expand students programming skills in the context of advanced interactive
multimedia application development. Thus, students are expected to:

- Distinguish the features of advanced interactive multimedia applications for web development and the different
available technological solutions;

- Understand the underlining concepts of high-level programming languages;
- Recognize one programming language that allows the web integration of multimedia elements;
- Develop one interactive multimedia videogame.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Exploração de aplicações multimédia interativas avançadas, nomeadamente os jogos (identificando:

categorias, técnicas, metodologia, concepção) e os simuladores;
Introdução à algoritmia: conceito de programação e algoritmo; estratégias de resolução de problemas; técnicas
de representação (pseudocódigo e fluxogramas);

Estruturas algorítmicas (estruturas e conceitos de programação: variáveis, operadores lógicos, estruturas de
decisão, estruturas de repetição, subalgoritmos e arrays);

Conceito base de Linguagens Orientadas a Objetos;
Utilização de uma linguagem de programação para a aplicação dos conceitos de algoritmia (JavaScript);

Identificação de metodologias de organização de conteúdos e optimização de ficheiros;
Exploração de frameworks para o desenvolvimento de videojogos para a Web suportadas pela tecnologia

adoptada pela UC;
Aplicação dos conceitos trabalhados no semestre na realização de um projeto multimédia suportado na

tecnologia adoptada pela UC.

6.2.1.5. Syllabus:
Exploration of advanced interactive multimedia applications, namely games (identifying categories, technics,

methodologies and conception) and simulators;
Algorithmic introduction: programming and algorithm concepts; problem solving strategies; representation

technics (pseudo-code and flowcharts);
Algorithmic structures (programming and structures concepts: variables, logic operators, decision structures,

repetition structures, sub-algorithms/functions and arrays);
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Object oriented programming languages basic concepts;

Use of one programming language (JavaScript);
Identification of content organization methodologies and file optimization;

Exploration of videogame web development frameworks;
Development of a multimedia project using the course unit adopted technology and applying the concepts

discussed during the semester.

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

Num sentido mais abrangente, esta UC dá um seguimento lógico aos conteúdos de Laboratório Multimédia 2 e
introduz conceitos fundamentais para a UC seguinte de Laboratório Multimédia 4.

O principal objetivo da UC é a aprendizagem dos conceitos base de programação de computadores. Os
conteúdos da UC seguem uma sequência clássica das disciplinas de introdução às ciências da computação,
procurando desenvolver as competências individuais ao nível da resolução de problemas e a respetiva

aplicação numa linguagem de programação. No entanto, tendo em especial atenção o perfil dos alunos da
licenciatura, muitas vezes sem matemática desde o 9º ano de escolaridade, os conteúdos são lecionados com

suporte a exemplos e exercícios que exploram uma forte componente gráfica, de interação e de feedback
visual, que promovem uma maior motivação e um nível de abstração mais baixo. Desse modo procura-se

facilitar a compreensão do resultado da execução das instruções de uma linguagem de programação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In a broader sense, this course unit logically follows the Multimedia Lab 2 course unit programmatic contents

and introduces main concepts for the next course unit, which is Multimedia Lab 4.
The main learning outcome of this course unit is for the students to learn fundamental computer programming

language concepts. The course unit contents are presented following a classic sequence of computer science
introduction units, seeking to develop individual problem solving skills and their application in a programming

language. However, attending to the students profiles, for not having had mathematic classes, some as far as
the 9th grade, this course unit contents are presented with examples and exercises that explore a stronger

visual component (with interaction and visual feedback), promoting a greater student engagement and a lower
abstraction level, facilitating the understanding of the programming language instruction execution results.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A UC desenvolve-se em duas vertentes paralelas: a teoria e a prática. Nas aulas teóricas estimula-se a
competência de resolução de problemas introduzindo os princípios e funcionalidades base das linguagens de

programação e exploram-se os conceitos de videojogo e respetivas fases de desenvolvimento.
A componente prática compreende a resolução de exercícios práticos para aplicação e desenvolvimento dos

conceitos abordados nas teóricas. Para estimular a comunicação docente/aluno e aluno/aluno é criada um
espaço de discussão numa plataforma online (http://campus.sapo.pt). São também utilizados badges com o
objetivo de melhorar os índices de motivação ao longo de toda a UC.

Avaliação componente teórica:

15% (teste teórico 1) + 15%( teste teórico 2)
Avaliação componente prática:

Individual: 7% (teste prático 1) + 16% (teste prático 2) + 12% (Momento de avaliação 3)
Grupo (Projeto): 2% (Apresentação conceito) + 4% (Documentação de planificação) 22% (Produto e defesa) +

7% (Relatório)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course unit (CU) is composed of theory classes and practical classes. In the theory classes the focus is on

the development of problem solving skills, introducing the fundamental principles and features of computer
programming languages. The concept of videogames and their development stages is also explored.

In the practical classes students will resolve practical exercises that require the application of the concepts
presented throughout the semester. To encourage the debate between teachers and students and amongst

students, an online discussion group is available (http://campus.sapo.pt). Badges are used to improve the
motivation levels during the extent of the CU. 

Assessment: 

theory component: 

15% (theoretical exam 1) + 15% (theoretical exam 2)

practical component:
Individual: 7% (practical exam 1) + 16% (practical exam 2) + 12% (assessment phase 3)
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Group (Project): 2% (concept presentation) + 4% (planning documents) + 22% (Product and oral presentation) +
7% (Report)

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

O principal objetivo da UC é a aprendizagem dos conceitos base de programação de computadores.
Recorrentemente, esta é uma temática de elevada dificuldade para a maioria dos alunos que não têm um

percurso escolar mais ligado às ciências exatas, tal como acontece com uma percentagem significativa dos
alunos de NTC. Na realidade, muitos alunos desta licenciatura não têm matemática desde o 9º ano, o que
implica que conceitos base como a lógica booleana têm de ser revistos e parte integrante do programa da UC.

As metodologias aplicadas na UC centram-se no desafiar do aluno, desde os momentos iniciais, na procura das

suas soluções para os problemas lançados. Deste modo, procura-se centrar as aprendizagens na resolução
dos problemas e, em segundo plano, no conhecimento mais específico da sua aplicação através de uma

linguagem de programação.

Do ponto de vista prático, opta-se por centrar os desafios no desenvolvimento de jogos para a Web, utilizando
as tecnologias standard da Web, nomeadamente, o JavaScript, aplicado ao HTML e CSS, temáticas introduzidas

e exploradas em Laboratório Multimédia 2. Os jogos servem como tema central de uma estratégia de
motivação e de feedback visual muito importante nesta fase da formação. O JavaScript é a solução lógica e
articulada com os restantes LabMM.

As aulas práticas centram-se em 3 blocos principais:

- durante a primeira metade da UC os alunos são confrontados com exercícios que devem procurar resolver
individualmente, contando sempre com o apoio dos docentes e a comunidade online. Estes exercícios são

minijogos, onde todas os elementos da interface gráfica são previamente fornecidos. O objetivo dos alunos é
conseguir que esses elementos adquiram os comportamentos necessários para garantir o correto

funcionamento do minijogo proposto. Os exercícios vão aumentando de complexidade acompanhando sempre
as temáticas que vão sendo introduzidas nas aulas teóricas. Os alunos dispõem ainda de uma área num

servidor Web onde devem publicar os seus exercícios;
- numa segunda fase das aulas práticas da UC, os alunos formam grupos de 2 elementos para o
desenvolvimento de um miniprojecto. Este consiste num exercício mais alargado onde, a partir de um conjunto

de elementos fornecidos (imagens, áudio,...) e uma temática central (normalmente um videojogo clássico), têm
liberdade para explorar a sua criatividade e criar um novo jogo a apresentar perante toda a turma. Com este

exercício pretende-se que os alunos explorem uma framework específica para a criação de jogos com
JavaScript e, por outro lado, pretende-se que os alunos adquiram alguma experiência prática sobre o

desenvolvimento de um videojogo, experiência essa muito importante para a fase seguinte;
- na última fase da UC, os alunos têm de desenvolver um jogo em grupos com um máximo de quatro elementos.

Nesta fase são colocados em prática todas as competências anteriormente adquiridas e existe uma grande
liberdade para a exploração da criatividade.

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

The main goal of this course unit is for students to learn the fundamental concepts of computer programming
languages. Recurrently, students struggle with the course unit concepts because a high percentage of the

students have not had an exact sciences education, during high school. In fact, for a large number of students,
mathematic classes were not integrated in the high school curricula, since the 9th grade. Therefore, a deeper

exploration of Boolean logic is necessary as a grounding step for this course unit.

As methodology is concerned, students are challenged to search for solutions for the problems presented
during classes. Thus, the emphasis is on on the attainment of the expected learning outcomes trough problem
solving, and at a more specific level, on the application of the solutions found on a programming language.

The practical exercises students are challenged to solve, focus on the development of online videogames using

standard web technologies, namely JavaScript, applied to HTML and CSS, which where introduced on
Multimedia Lab 2. The videogames are strategically chosen because of the strong visual impact they bring, as a

way to captivate and motivate students, at the point they are at, as their educational path is concerned. The
choice of JavaScript is made in articulation with remaining Multimedia Labs students have still to enrol.

The practical classes are composed of 3 main stages:

- during the course unit first half, students are required to solve exercises on their own, constantly supported by
the teachers and the online community. The exercises are mini-games and all the visual interface elements are
provided, and the students are expected to make those elements behave correctly, according to the mini-game

rules. The exercises will gradually increase their complexity, logically following the concepts introduced on the
theory classes. The students also have access to a web server where they should publish the proposed
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exercises.

- at a second stage, students are required to form groups of 2 and to develop a mini-project, an advanced
exercise, where students start from a set of multimedia elements and a main theme (for instance a classic

videogame), but have the freedom to explore their creativity and create a new game that is later presented to
the class. In this exercise students have to explore a specific JavaScript game development framework, and

acquire some practical experience as far as videogame development is concerned, as a preparatory step for
the following stage of the course unit;

- at the last stage, student will create and develop a game, in groups of a maximum of 4 individuals, and should
apply all the skills acquired during the semester. Students are granted great freedom to explore their creativity.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CORTEZ, J. M. e MAMEDE, H. S. (1993). Introdução às técnicas de programação. Lisboa: Editorial Presença.
ISBN 972-23-1694-X. 

MANZANO, J. A. e OLIVEIRA, J. F. (2000). Algoritmos – Lógica para Desenvolvimento de Programação de

Computadores. São Paulo: Editora Érica. ISBN 85-7194-718-X. 

WILTON, P. e McPEAK, J. (2010). Beginning JavaScript (4th edition). USA: Wrox. ISBN 978-0-470-52593-7 

McNAVAGE, T. (2010). JavaScript for absolute beginners. USA: Apress. ISBN 978-1-4302-7219-9 

ZAKAS, N. (2009). Professional JavaScript® for Web Developers (2nd edition), Indianopolis: Wiley Publishing,
Inc. ISBN 978-0-470-22780-0

Mapa X - Comunicação institucional/ Institutional Communication

6.2.1.1. Unidade curricular:
Comunicação institucional/ Institutional Communication

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

Maria da Conceição de Oliveira Lopes - 1hT + 3hTP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Álvaro José Barbosa de Sousa - 1hTP

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer e saber: as teorias sociais para a comunicação, para uma abordagem crítica à comunicação

institucional; 
os conceitos instituição, organização, burocracia, poder, dominação, autoridade, disciplina, ordem, ação social,

relação social; a teoria do design institucional; operacionalizar as complementaridades das metáforas sobre os
modos de pensar as instituições vs organizações; contextualizar, identificar, relacionar e avaliar as
componentes que interatuam no SCI; as diversas redes de interação e as suas relações com o SCI; os

elementos constitutivos da marca; reconhecer o tipo de cultura institucional; aplicar as teorias sobre
lideranças, grupos, equipas e reuniões; analisar estratégias de comunicação digital. Expressar o pensamento

crítico na comunicação oral e escrita. Construir objetivos, utilizar o método científico e gerir a mudança.
Exercitar o pensamento crítico. Reconhecer a ética da responsabilidade como princípio orientador da

dinamização do SCI.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acknowledge and master: communication social theories for a critical approach on institutional communication;

the concepts of institution, organisation, bureaucracy, power, domination, authority, discipline, order, social
action, social relations; institutional design theory; the correspondence between metaphors about the ways of

thinking institutions vs. organisations; provide context, identify, relate and appraise the SCI’s different
components; the various interaction networks and their relations with the SCI; the constituent elements of a

brand; acknowledge the different types of organisational culture; apply theories on leaderships, groups, teams
and meeting; examine digital communication strategies. Express critical thinking both in written and oral

communication. Establish goals, use the scientific method and manage change. Practise critical thinking.
Acknowledge accountability ethics as a guiding principle in the SCI dynamics.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Unidade 1. Abordagem geral às teorias sociais para a comunicação institucional
A Sociedade do Século XXI. E Homo laborans. Teorias sociais, abordagens objetiva e compreensiva. Conceitos

de base: instituição, organização, burocracia, poder, dominação, autoridade, disciplina, ordem, ação social,
relação social. Tipologia das instituições. Missão. Estruturas de funcionamento. Metáforas das organizações.

Design institucional. 

Unidade 2. Concetualização da marca 

Conceitos. Elementos. Metodologia de avaliação da marca

Unidade 3. Sistema de comunicação institucional
Finalidades, estrutura, públicos alvo, objetivos, redes de interação formal informal. Estratégias e produtos.

Padrões de Cultura institucional. Gestão do tempo e do espaço. Líderes e lideranças. Equipa e factores de
coesão. Grupos e dinâmicas. Reuniões. Construir e gerir a mudança.

Unidade 4. projeto-ação de estudo e trabalho 

Metodologias de recolha, análise e avaliação do sistema de comunicação de uma marca

6.2.1.5. Syllabus:
Unit 1

General approach on institutional communication social theories
Society in the 21st century. Homo laborans. Social theories – objective and comprehensive approaches.

Grounding concepts: institution, organisation, bureaucracy, power, domination, authority, discipline, order,
social action, social relations. Typology of institutions. Mission. Operational structures. Organisational

metaphors. Industrial design.

Unit 2

Brand conceptualisation
Concepts. Elements. Brand valuation methods.

Unit 3
Institutional communication system

Purposes, structure, target audience, goals, formal and informal interaction networks. Strategies and products.
Organisational culture paradigms. Time and space management. Leaders and leaderships. Team and cohesion

factors. Groups and dynamics. Meetings. Building and managing change. 

Unit 4

Study and work action project
Research, analysis and evaluation methods concerning a brand’s communication system.

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

A conexão entre os objetivos de aprendizagem e a sequencialização dos conteúdos em 4 unidades temáticas

permite a progressiva apreensão, compreensão, apropriação e aplicação crítica dos conhecimentos. A UC ao
constituir-se como um lugar privilegiado de estudo-trabalho individual e de grupo procura capacitar o aluno de

conhecimentos teóricos, competências para poder pensar a comunicação Institucional, na lógica do design
institucional; saber intervir criticamente em sistemas do qual fará parte como mediador e dinamizador; ter uma

visão geral do paradigma da sociedade do século XXI, de modo a dar contexto e atualidade à comunicação
institucional; ver a realidade de diversos pontos de vista; reconhecer a estrutura de funcionamento do SCI, seja

de nível micro, uma família, seja de nível macro, uma sociedade ou uma empresa transnacional; reconhecer
que uma marca é o resultado de diversos factores, sendo que os trabalhadores são os arquitetos dessa

coconstrução e seus embaixadores.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The ties between the established learning goals and the chain of contents favour gradual learning,

comprehension, good grasp and a critical approach towards knowledge. This CU wishes to become a breeding
ground for study and individual/group work, providing students with the necessary theoretical knowledge and

skills to think institutional communication through, in what institutional design is concerned. By attending this
CU students should also be able to critically intervene in the systems of which they will become a part, as

mediators and group leaders; have a general overview of the 21st century social paradigm, in order to give
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institutional communication context and currentness; behold reality from different standpoints; acknowledge

the SCI’s operational structure, both in micro (a family) and macro (society or a transnational company) levels;
acknowledge that a brand is a combination of various elements and the workers become architects and

spokesmen of that co-construction.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Na aula teórica convergem os métodos expositivo e demonstrativo questionante (sumário-desenvolvimento-

síntese) com recurso sistemático a suportes audiovisuais e à demonstração de exemplos de comunicação
institucional retirados de diversas plataformas electrónicas utilizadas por várias instituições, outros veiculados

pelos media.
Na aula TP faz-se a conexão dos métodos: expositivo e demonstrativo questionante, co-participativo e o design

de ludicidade projetual. Cada grupo realiza um exercício de aplicação teórica ao estudo da marca, seguido de
apresentação dos resultados e do comentários dos professores. A aula TP é reforçada com a produção do

mapa concetual dos conteúdos programáticos leccionados na aula T.
Avaliação AD

2 testes teóricos (40%= ( 20%+ 20%) + 1 Relatório de diagnóstico da marca em estudo e de uma
estratégia/produto que contribua para a melhoria do problema a resolver TP - 60% , distribuído do seguinte
modo - 15% pré-apresentação do projeto, 30% relatório+ 15% produto.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures combine both expository and demonstrative-inquisitive methods (introduction-development-

conclusion), repeatedly resorting to audiovisual media and institutional communication examples taken from
various electronic platforms used by organisations or broadcasted by media.
In theoretical-practical lessons different methods intertwine: expository and demonstrative-inquisitive, co-

participatory and projectual ludicity design. Each group completes an assignment with theoretical application to
a brand study, followed by result presentation and teachers’ comments. Each theoretical-practical lesson’s

purpose is strengthened with the co-production of a conceptual map with the theoretical lesson’s syllabi. 
Evaluation DE

2 theoretical tests (40%=20%+20%) + 1 brand and strategy/product diagnosis report (TP) which adds to the
improvement/solution of a unsolved problem – 60% (15% on the project’s pre-presentation + 30% on the report +

15% on the product/strategy)

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

No contexto da aquisição de conhecimentos teóricos, os métodos expositivo e expositivo questionante e
demonstrativo conjugam-se com o propósito de potenciar a apreensão compreensiva e assimilação dos

conhecimentos. Deste modo, incentiva-se o aluno a descobrir a utilidade dos conceitos, teorias e métodos de
aproximação às realidades constitutivas do Design de Comunicação Institucional

No plano de aquisição de competências TP a metodologia foca-se nos métodos expositivo e demonstrativo

questionante, no octogono co-participativo e no de design de ludicidade projetual e promovem a articulação
com os conteúdos programáticos das aulas T operacionalizando- os.
Os exemplos retirados da comunicação on-line de diversas instituições e os exemplos factuais do quotidiano

são objetos de estudo dos exercícios. A apresentação dos seus resultados seguido de debate suscita o
confronto e a discussão entre os alunos e a possibilidade dos professores exercerem o feedback criticando

positivamente o estudo-trabalho feito.
No plano da avaliação discreta - AD refira-se que os três momentos, 2 testes teóricos e o Relatório do projeto

de estudo-trabalho realizado sobre uma marca (TP) implica, a realização de um relatório de diagnóstico e a
elaboração e apresentação de um produto que possa contribuir para melhorar a eficácia e eficiência da

comunicação da marca estudada. 
5 alunos organizam-se em torno do estudo-trabalho. Ao longo do semestre seguem o percurso metodológico

definido pelos professores e, nesse contexto, realizam exercícios semanais com a sua supervisão. Os
enunciados dos exercícios são da responsabilidade dos professores
A partilha dos suportes dos conteúdos programáticos expostos em aula e outros textos para leitura, estudo e

orientação dos exercícios são disponibilizados na plataforma Moodle. A comunicação à distância é, ainda,
mediada, pelas plataformas skype e e-mail. Para além da comunicação presencial, no atendimento seminal e

nas aulas de tutoria.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In what concerns the acquisition of theoretical knowledge, expository, expository-inquisitive and demonstrative

methods intertwine in order to boost comprehensive grasping and assimilation of knowledge. Thereby
encouraging students to find the usefulness of different concepts, theories and methods of approximation to
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Institutional Communication Design.

Focusing on TP skills acquisition, the selected methodology comprises expository, demonstrative-inquisitive,

co-participatory octagon and projectual ludicity design methods, while also working in conjunction with the
theoretical lessons’ syllabi. 

Examples gathered from several organisations’ online communication, as well as daily life examples, become
study objects in the assignments. Result presentation followed by debate favours argumentation between

students and the feedback of teachers, constructively criticizing the students’ study/work.

In what concerns discrete evaluation (DE), there are three different aspects to it – 2 theoretical tests and 1 final
report on a brand study/work (TP). The latter combines the elaboration of a diagnosis report and the elaboration

and presentation of a product/strategy that may work towards improving the efficiency and effectiveness of a
certain brand’s communication. 5 students gather in each study/work group. Throughout the semester they

should follow the methodological path set by the teachers and, thus, complete supervised weekly assignments.
The assignments’ wordings are the teacher’s duty. 

The lessons’ contents and resources, as well as other recommended readings are shared and, thus, available
on Moodle platform. Distance communication is also mediated through Skype and e-mail platforms. Students’

guiding and counselling is also provided in OT classes and face-to-face meetings.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bilhim, J., A., F.(2005). Teoria Organizacional. Estruturas e Pessoas, Lisboa: Edição da Universidade Técnica de

Lisboa. ISCSP, 

Goodin, E., Robert, (eds),(1996). The Theory of Institutional Design, New York: Cambridge University Press.

Kourilsky-Belliard, F., (2004). Do Desejo ao Prazer de Mudar. Compreender e provocar a Mudança, 2ª ed. (trad.)
Paris, SP: Ed. Manol.

Lopes, Conceição (2009). Manual de Estudo da Unidade Curricular de Comunicação Institucional, edição

fotocopiada.

Olins, Wally (2005). A Marca, Lisboa: Editorial Verbo.

Sousa, Álvaro (2011). Marcas portuguesas: uma metodologia para a afirmação e avaliação dos seus impactos. 

http://hdl.handle.net/10773/4635

Vilches, Lorenzo (coord) (2011). La investigación en Comunicación, métodos y técnicas en la era digital,
Barcelona, Editorial Gedisa, SA

Mapa X - Ergonomia dos Sistemas/System Ergonomics

6.2.1.1. Unidade curricular:
Ergonomia dos Sistemas/System Ergonomics

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Óscar Emanuel Chaves Mealha - 1hTP + 3hPL

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

José Manuel Rodrigues Nunes - 6hPL)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Partindo de uma abordagem generalista de ergonomia dos sistemas, a UC converge rapidamente para a

problemática da relação humano-computador/sistema computacional.
O objectivo prioritário será compreender como se equaciona, implementa e avalia um cenário de comunicação

humano-computador procurando identificar os vários módulos de um processo iterativo que conduzem à
concepção ideal de uma interface para um produto, serviço ou sistema infocomunicacional mediado

tecnologicamente.
Considere-se partes fundamentais:
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- metodologias de concepção de uma interface usável;
- técnicas/ferramentas de projeto e prototipagem;

- identificação do ciclo iterativo conducente à otimização da interação humano-computador.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Starting from a generalist approach to system ergonomics, the CU converges quickly to a human-centric
problem the human-computer interaction (HCI). 
The primary objective will be to understand how to equate, implement and evaluate scenarios of HCI in

information and communication contexts seeking to identify the various modules of an iterative process leading
to optimal design of an interface for a product, service or technology mediated infocomunicacional system.

Key parts that are considered: 
• methodologies for designing a usable interface; 

• technical / design and prototyping tools; 
• identification of the iterative cycle leading to the optimization of human-computer interaction.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Apresentam-se de seguida alguns tópicos que serão abordados no âmbito desta UC:
1. Enquadramento histórico

2. Paradigmas de Usabilidade
3. Factores Humanos (referência contextualizadora)

4. Dispositivos de mediação tecnológica
5. Gestão de Projeto da Interface

6. Monitorização e Avaliação
7. Paradigmas e Linguagens de interação
8. Composição do Campo Visual (referência contextualizadora)

9. Visualização e Exploração de Informação
10. Trabalho Colaborativo Mediado por Computador

11. Impacto Social e Humano da Interface
12. Ajuda/Apoio ao utilizador

6.2.1.5. Syllabus:
Some of the topics that will be covered in this course are: 
1 Historical background 

2 Usability Paradigms
3 Human Factors (contextualizing reference) 

4 Devices for technological mediation 
5 Interface Project Management 

6 Monitoring and Evaluation 
7 Interaction Paradigms and Languages 

8 Composition of Visual Field (contextualizing reference) 
9 Information Visualization and Exploration 

10 Computer Mediated Collaborative Work 
11 Social Impact and Human Interface 
12 User Help / Support

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

O desempenho dos estudantes possui evidências de correlacionar com a eficácia dos objetivos. Atendendo à
natureza dos conteúdos e à abordagem da UC, de cariz propedêutica nestas matérias, esta situação só pode

decorrer da apropriação dos conteúdos e da sua utilização para conseguir atingir os objetivos com eficácia.
Verifica-se ainda que em média o desempenho dos estudantes revela um sucesso francamente positivo indício
de uma apropriação dos conteúdos numa atitude de concepção crítica, bem enraizada teoricamente e

considerando ainda os procedimentos de análise crítica induzidos pela método científico (transposto pela
exposição a projetos e resultados de atividade de ID do DeCA).

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Student performance shows some evidence of correlation with the effectiveness of the goals. Given the nature
of the content and approach to the curricular unit (CU), the propaedeutic nature of these matters, this situation

can only result from the student's appropriation of content and its use for achieving the CU goals with
effectiveness. It is also observed that the average performance of students reveals to be well-rooted in theory

and considering the procedures for critical analysis induced by scientific method. These are very positive
indicators of a successful appropriation of content in an attitude of critical design (contaminated by exposure to
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projects and results of R&D activity at DeCA).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta disciplina é constituída pelas componentes TP e P. Os conteúdos TP atendem a situações (exemplos) do

dia-a-dia. O aluno é convidado a participar em muitas das reflexões e discussões que são estimuladas com o
intuito de haver uma convergência natural e intuitiva para um entendimento geral dos conceitos e do seu

enquadramento na optimização do processo de interação humano-computador (HCI).
O trabalho final incute no aluno a preocupação de pesquisa e estudo na recolha de elementos para projeto de

HCI com identificação da sua funcionalidade e metodologias de implementação. Este exercício culmina com um
apurado espírito de reflexão e consciência crítica do produto/sistema final e é feito em articulação com outras

UCs. A avaliação é discreta com uma componente TP (40%) constituída por um exame escrito individual e outra
P (60%) constituída por dois exercícios de avaliação. A avaliação entre-pares e auto-avaliação pode ainda aferir

a nota P final de mais ou menos 2 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This course consists of the components TP and P. TP contents meet situations (examples) of day-to-day issues.

The student is invited to participate in many of the reflections and discussions that are stimulated in order to
generate a natural and intuitive convergence to a general understanding of the concepts and their optimization

in the framework of human-computer interaction (HCI).The final work instils in students the desire to research
and study the collection of elements for HCI design with a rigorous identification of its functionality and
implementation methodologies.This exercise culminates with a keen spirit of reflection and critical awareness

of the final product/system and is done in conjunction with other CUs. The evaluation is discrete with a TP
component (40%) that consists of an individual written exam and another P (60%) that consists of two evaluation

exercises. Peer-to-peer evaluation and self-assessment can also assess the final P grade in plus or minus two
values.

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

Esta demonstração pode efetuar-se considerando a correlação das duas dimensões enunciadas e dois

resultados fundamentais desta UC. Um prende-se com o desempenho dos estudantes em avaliação discreta e

outro com os resultados de aprendizagem registados para a UC e que decorrem da eficácia dos objetivos da
UC:

- metodologias de concepção de uma interface usável;

- técnicas/ferramentas de projeto e prototipagem;

- identificação do ciclo iterativo conducente à optimização da interação humano-computador.
Verifica-se pelo desempenho dos estudantes que um estudante que aceite o desafio de ensino-aprendizagem

assente na avaliação discreta dificilmente reprova. Esta situação deve-se à coerência do percurso de trabalho,

ao ritmo e ao conjunto de desafios continuados que integram em si fases de aprendizagem fundamentais.
Os resultados de aprendizagem (RA) têm reflexo a jusante desta UC, nomeadamente noutras UCs , na UC de

Projeto e no feedback que temos da integração no mercado de trabalho onde estes RA proporcionam hoje em

dia um instrumento de reflexão crítica absolutamente fundamental na concepção e desenvolvimento de novos

serviços e produtos infocomunicacionais mediados tecnologicamente.

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

This demonstration can be done considering the correlation of both mention dimensions and two key results of

this CU. One relates to the performance of students in discrete trial and with other learning outcomes recorded
for the CU and deriving from the effectiveness of the CU objectives: 

- Methodologies for designing a usable interface; 

- Technical / design and prototyping tools; 

- Identification of the iterative cycle leading to the optimization of human-computer interaction. 
Considering the students' performance, we acknowledge that a student who accepts the challenge of learning

based on discrete assessment hardly have bad grades. This is due to the coherence of the working path, the

working rhythm and continued set of challenges that integrate the fundamental phases of learning. 

Learning outcomes (LO) are reflected downstream of this course, including other CUs, the Final Project CU and
the feedback we have from the labour market where these LO nowadays provide an absolutely essential tool in

the design of critical reflection and in the development of new services and technologically mediated

infocommunicative products.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Preece J., Sharp H., Rogers Y. (2007). Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. JohnWiley &

Sons, 2nd Edition edition, ISBN: 978-0470018668

Shneiderman, B. (1997). Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction,
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Addison-Wesley Pub Co; 3rd edition, ISBN: 0201694972.

Dix, A., Finlay, J., Abowd, G., Beale, R. (1993). Human-Computer Interaction, Prentice Hall, ISBN: 0-13-437211-5. 

Laurel, B. (1990, Ed.), Art of Human-Computer Interface Design. Addison-Wesley Pub Co, ISBN:0201517973
Norman, D.A., (1988). The Design of Everyday Things, New York: Doubleday Currency.

Mayhew, D. (1997). Principles and Guidelines in Software User Interface Design, Prentice Hall PTR/Sun

MicrosystemsPress; 1st edition, ISBN: 0137219296.

Mapa X - Sistemas de Comunicação Multimédia II/Multimedia Communication Systems II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Comunicação Multimédia II/Multimedia Communication Systems II

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

Telmo Eduardo Miranda Castelão da Silva – 2hT + 8hP

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

Não aplicável.

Not applicable.

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

No final da UC, os alunos devem ser capazes de:

1. Compreender a envolvente tecnológica associada à Internet, vista, aqui, como a principal rede de suporte

aos actuais sistemas de comunicação multimédia;
2. Compreender os conceitos básicos relacionados com a arquitetura cliente/servidor, a estrutura e agentes

envolvidos, os modelos protocolares de comunicação, o respetivo software/serviços e equipamento de

networking

3. Compreender as diversas formas de um utilizador individual, institucional ou empresarial poder ter acesso
aos mais diversos serviços de comunicação multimédia suportados pela Internet

4. resolver, autonomamente, problemas relacionados com a conetividade IP

5. reproduzir cenários de redes IP que garantam a conetividade a pequenas redes de comunicação
6. Entender todos aspetos envolvidos numa emissão em direto de um evento.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

It is aimed to supply to the students technological skills to understand the background of the Internet (the main

support network of Multimedia Communication Systems), namely the client/server architecture; agents and
support infrastructure; communication protocols; S/w and networking H/w; and the various commercial

solutions that enable individual, institution or business users to get Internet access. It is also aimed to supply to

the students skills that enable them to solve autonomously network problems.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

A componente teórica inicia-se com uma introdução relativa à estruturação da Internet, abordando tópicos

como o seu desenvolvimento histórico, a arquitetura cliente servidor e os respetivos “agentes” envolvidos

(Clientes - ISP – POP – Redes de Interligação - Web-servers). No módulo seguinte, são abordados os modelos
protocolares, com enfoque no TCP/IP e no OSI. Segue-se uma introdução ao software, serviços e equipamento

de networking envolvido, tanto do lado dos ISP como do lado dos clientes.

O último módulo culmina com a descrição das tecnologias de acesso à Internet (no seguimento de SCMM I), tais
como: RDIS, ADSL, linhas dedicadas, cable modem, redes LAN (Wired e Wireless), etc.

A componente prática versará:

-Instalação/configuração de PCs com acesso a uma LAN wired e à Internet;

-Interligação/configuração de PCs numa rede wireless;
-Instalação e utilização de ferramentas e funcionalidades de apoio a trabalho cooperativo.

-tecnologias de streaming de vídeo e áudio).

6.2.1.5. Syllabus:
In the theoretical component, the subject starts with an introduction to the structure of the Internet, focusing in

its historical perspective, in the client/server architecture; in the agents and support infrastructure (client – ISP

– POP – interconnection networks – web servers) and traffic flow.

The next module is oriented to the protocol models, namely the TCP/IP protocol. 
Next, the S/w and networking H/w, both from client and ISP sides, are addressed;
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The last module ends with the technological solutions to provide internet access, such as: ISDN, ADSL, leased

lines, cable modem and wired and wireless LANs.

The practical component of the subject aims to give skills to the students to:
- configure an access (wired and wireless) to the Internet;

- configure an IP based videoconference system and CSCW applications;

- configure an AV streaming system.

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

curricular.

A estratégia de ensino adotada para a disciplina de Sistemas de Comunicação Multimédia II está articulada com

os seus objetivos práticos. Desta forma, os alunos serão constantemente confrontados com situações reais,
nas quais se tornam evidentes as matérias lecionadas.

Para que os alunos possam alcançar os objetivos da UC são lecionados conteúdos relacionados com a história

da Internet e abordados os atuais sistemas de comunicação multimédia. São abordados também os protocolos
mais comuns utilizados nas comunicações internet o que permite aos alunos ser capazes de compreender toda

a envolvente tecnológica dos sistemas de comunicação. Para estimular a autonomia e garantir que os alunos

são capazes de resolver problemas nos sistemas de comunicação multimédia, durante as aulas e nos

momentos de avaliação, são realizados diversos trabalhos práticos individuais.

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

The learning strategy promotes the articulation between theoretical and practical components through real life

situations that make evident the importance of the contents. 
So that students can achieve the objectives of the course are taught content related to the history of the Internet

and addressed the current issues related multimedia communications systems. Are also addressed the most

common protocols used in Internet communications which allows students to be able to understand all the

technological aspects related with communication systems. To encourage autonomy and ensure that students
are able to solve problems in multimedia communication systems during the lessons and assessment times,

many individual practical works are carried out.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A estratégia de ensino adotada para a disciplina de Sistemas de Comunicação Multimédia II está articulada com

os seus objetivos práticos. Desta forma, os alunos serão constantemente confrontados com situações reais,

nas quais se tornam evidentes as matérias lecionadas.

Tanto a vertente teórica como a vertente prática da disciplina estimulam os alunos no sentido de ganharem
autonomia para resolver problemas que surgem, com frequência, em ambiente empresarial. Este estímulo está

espelhado tanto nos diversos trabalhos teóricos e práticos, como também na avaliação em que, por exemplo,

numa das avaliações os alunos são confrontados com um problema que tem que ser resolvido num

determinado período de tempo.
A Avaliação é do tipo contínua com as seguintes ponderações: 35.00%(Avaliação prática individual) + 25.00%

(Primeiro teste teórico) + 25.00%(2 teste teórico) + 10.00%(Avaliação trabalho de grupo) + 5.00%(Avaliação

participativa)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical and Practical components are articulated in order to reinforce the need of practical experiments to

better understand the topics to be learned. 

Whenever possible, the topics covered will be complemented with documentaries, site visits and eventually
with lectures by professionals in the field that daily use the discussed technologies.

In both components, students are stimulated to solve problems that are often common in real world

environment.
Continuous evaluation: 35.00% (Individual practical evaluation) + 25.00% (first theoretical test) + 25.00%

(second theoretical test) + 10.00% (group work evaluation) + 5.00%(participative evaluation)

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

A componente prática será articulada com a componente teórica, de forma a reforçar e fundamentar, de forma

pragmática e experimental, as matérias transmitidas ao longo das aulas teóricas.

Sempre que possível, os temas abordados serão complementados com documentários, visitas a locais e,
eventualmente, com palestras proferidas por profissionais que, no terreno, convivam diariamente com as

tecnologias abordadas.

O desenvolvimento da capacidade de resolução autónoma de problemas nos sistemas de comunicação é um

dos principais objetivos da UC. Para garantir que os alunos alcançam este objetivo, existem momentos de
avaliação em que os alunos têm que, de uma forma individual, resolver problemas num determinado espaço de
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tempo. Este estimulo à aprendizagem individual é também complementada com momentos de avaliação em

que os alunos têm que resolver problemas de forma articulada com outros colegas.

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

To accomplish the main objectives of SCMII the students are invited to realize multiple practical exercises that

show the importance of the contents. This strategy promotes the individual capacity of each student and

enhances their autonomy.
Developing the capacity of autonomous solving problems in communication systems is a major goal of the

course. To ensure that students reach this goal, there are moments of assessment in which students have, on

an individual basis, to solve problems within a certain time. This stimulus to individual learning is also
complemented with moments of assessment in which students have to solve problems in coordination with

others.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Halsall, F. (2000). Multimedia communications: Applications, networks, protocols, and standards. Harlow,
England: Addison-Wesley. ISBN 0201398184 

Tanenbaum, A. S. (1996). Computer networks. Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall PTR, ISBN: 0130661023 

Kuo, F. F., Effelsberg, W., & Garcia-Luna-Aceves, J. J. (1998). Multimedia communications: Protocols and
applications. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall PTR.. ISBN 0138569231 

Monteiro, E., Boavida, F., (2000). Engenharia de Redes Informáticas, FCA, ISBN: 978-972-722-203-2

Mapa X - Laboratório Multimédia 4/Multimedia Laboratory 4

6.2.1.1. Unidade curricular:

Laboratório Multimédia 4/Multimedia Laboratory 4

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

Carlos Manuel das Neves Santos - 2hT + 2hPL

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Nuno Ricardo Gomes Ribeiro - 5hPL

Pedro Miguel dos Santos Beça Pereira - 9hPL

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta UC pretende-se desenvolver competências na análise, desenho e implementação de bases de dados

relacionais e na programação de páginas dinâmicas para a Web (server-side). Nesse sentido, pretende-se que

os alunos consigam:

- Compreender os fundamentos teóricos necessários para análise e desenho de bases de dados relacionais;
- Implementar e gerir bases de dados relacionais, através de um Sistema de Gestão de Bases de Dados

Relacionais (SGBDR);

- Compreender a arquitetura dos servidores de páginas dinâmicas (server-side) e os aspetos relacionados com

a sua gestão;
- Analisar as principais tecnologias existentes no mercado para suporte de páginas dinâmicas;

- Adquirir conhecimentos teóricos e práticos sobre uma das tecnologias referidas anteriormente, incluindo

mecanismos de comunicação com bases de dados relacionais;
- Desenhar e implementar aplicações Web de gestão de conteúdos e de comunidades de utilizadores.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

In this course unit, it is intended that students develop their skills in the analysis, design and implementation of

relational databases and the programming of dynamic web pages (server-side). Thus, students are expected to:
- Understand the theoretical concepts behind the analysis and design of relational databases;

- Implement and manage relational databases, through a Relational Database Management System (RDBMS);

- Understand the dynamic web page servers (server-side) and issues related with their management;
- Analyse the main available technologies in the market that support server-side dynamic pages;

- Acquire theoretical and practical knowledge about one of the technologies mentioned before, including

communication mechanism with relational databases;

- Design and implement content management and online user communities web applications.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Os conteúdos programáticos da UC encontram-se organizados em 3 módulos:

Análise, desenho e implementação de bases de dados relacionais:

- Fundamentos teóricos dos sistemas de bases de dados relacionais (BDRs);

- Estratégias para análise e desenho de BDRs;
- Implementação de BDRs (MySQL);

- A linguagem SQL.

Concepção e desenvolvimento de páginas dinâmicas para a Web:

- Arquitetura de sistemas de páginas dinâmicas para a Web;

- Principais tecnologias para suporte de páginas dinâmicas;

- Estudo de uma tecnologia de suporte a páginas dinâmicas (PHP);
- Aquisição de competências na programação de páginas Web.

Concepção e desenvolvimento de páginas dinâmicas para a Web com integração de bases de dados:

- Mecanismos de comunicação entre páginas dinâmicas e um SGBDR;
- Implementação de páginas com capacidade de gestão da informação num SGBDR;

- Mecanismos de autenticação de utilizadores;

- Segurança;

- Desenho e implementação de sistemas de gestão de conteúdos para a Web.

6.2.1.5. Syllabus:

The programmatic contents are organized in three modules:

Analysis, design and implementation of relational databases:

- Relational database systems (RDBS) ground theoretical concepts;

- Analysis and design strategies for RDBS;
- Implementation of RDBMS (MySQL);

- The SQL language.

Conception and development of dynamic web pages:
- System architecture of dynamic web pages;

- Main technologies that support dynamic web pages;

- Study of one technology that supports dynamic web pages (PHP);

- Web pages programming skill development; 

Conception and development of dynamic web pages integration databases:

- Communication mechanisms between dynamic web pages and RDBMS;
- Implementation of pages that allow content management in a RDBMS;

- User authentication mechanisms;

- Security;

- Design and implementation of web content management systems.

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

curricular.

O principal objetivo da UC é introdução aos sistemas de informação e a sua interação com os serviços e
aplicações Web. Para que esse objetivo seja atingido, a UC começa por introduzir a problemática do

armazenamento e gestão da informação em SGBDR. Para que essa informação possa ser apresentada e

gerida através da Web, são lecionadas os conceitos e as tecnologias que permitem a conceptualização de

sistemas e o seu posterior desenvolvimento Web, seguindo algumas das tendências tecnológicas mais atuais.
Os problemas e soluções ao nível da segurança também são abordados.

Os conteúdos programáticos desta UC seguem um percurso lógico e devidamente articulado entre as UCs

anteriores de Laboratório Multimédia, nomeadamente:
- Laboratório Multimédia 2: as tecnologias base para o desenvolvimento de páginas Web (HTML e CSS);

- Laboratório Multimédia 3: os conceitos bases de programação aplicados no desenvolvimento de páginas Web

dinâmicas client-side, com recurso à linguagem JavaScript.

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

This course unit introduces the notion of information systems and its interaction with web services and

applications, starting by presenting questions related with content storage and management in a RDBMS,

followed by the concepts and technologies that allow the system conceptualization and then its later web
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development, in the context of the most recent technological tendencies. Security problems and solutions to

deal with them are also approached.

The programmatic contents follow a logic path that is articulated with the prior and the following Multimedia

Laboratories, namely:
- Multimedia Lab 2: web page development technologies (HTML e CSS);

- Multimedia Lab 3: main concepts regarding the development of client-side dynamic web pages with JavaScript

language.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular desenvolve-se em duas vertentes paralelas: a teoria e a prática. Nas aulas teóricas

desenvolvem-se os conceitos de bases de dados relacionais e de desenvolvimento de páginas Web dinâmicas.

A componente prática compreende a resolução de exercícios práticos para aplicação e desenvolvimento dos
conceitos abordados nas teóricas. Para estimular a comunicação docente/aluno e aluno/aluno é criada um

espaço de discussão numa plataforma online (http://campus.sapo.pt). São também utilizados badges com o

objetivo de melhorar os índices de motivação ao longo de toda a UC. 

Avaliação componente teórica:

15% (teste teórico 1) + 15% (teste teórico 2)

Avaliação componente prática:

Individual: 7% (teste prático 1) + 16% (teste prático 2) + 12% (Momento de avaliação 3)
Grupo (Projeto): 2% (Apresentação conceito) + 4% (Documentação de planificação) 22% (Produto e defesa) +

7% (Relatório)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course unit is composed of theory classes and practical classes. Relational databases and the

development of dynamic web pages concepts are studied during the theoretical classes, while the practical

classes are dedicated to exercise resolution exploring the concepts presented theoretically. To encourage the

debate between teachers and students and amongst students, an online discussion group is available
(http://campus.sapo.pt). Badges are used to improve the motivation levels during the extent of the course unit. 

Assessment – theory component:
15% (theory exam 1) + 15% (theory exam 2)

Assessment – practical component:

Individual: 7% (practical exam 1) + 16% (practical exam 2) + 12% (assessment phase 3)

Group (Project): 2% (Concept presentation) + 4% (Planning report document) 22% (Product and oral
presentation) + 7% (Report)

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

curricular.
A avaliação da UC está estruturada em componentes individuais e de grupo. Ao nível das componentes

individuais (teóricas e práticas) pretende-se garantir que um conjunto de conhecimentos base e fundamentais

são adquiridos pelo aluno. No entanto, nas áreas temáticas abordadas na UC, no contexto do mercado de

trabalho é fundamental ter capacidades de trabalho em equipas multidisciplinares. Deste modo, a UC
contempla também o trabalho em grupo, onde componentes transversais de conhecimento e de trabalho em

equipa são desenvolvidas e fundamentais para o resultado final obtido no último momento de avaliação.

Os conteúdos teóricas introduzidos na UC são acompanhados por desafios práticos constantes ao longo do
semestre. Deste modo, pretende-se que o aluno procure as suas próprias soluções para os problemas

apresentados e, desse modo, a aquisição das competências necessárias para o desenvolvimento dos

trabalhos finais em grupo, onde as componentes da criatividade e inovação são estimuladas e colocadas em
prática com base nos conceitos anteriormente adquiridos na UC e noutras UCs da licenciatura.

Nas aulas práticas apresentam-se exercícios práticos com um grau de dificuldade crescente e que pretende

que os alunos, nas partes mais avançadas, procurem soluções fora da sala de aula. O espaço de comunicação
da UC é utilizado frequentemente para o esclarecimento de dúvidas e para o lançamento de pistas que possam

ajudar a encontrar uma solução para os desafios propostos.

Na avaliação prática procura-se um equilíbrio entre momento de avaliação individual para avaliação de
competências mínimas e uma avaliação em grupo que potencie o desenvolvimento de ideias e novas

abordagens capazes de terem seguimento para lá da UC.

As aulas práticas centram-se em 3 blocos principais:



12/23/2014 ACEF/1415/10602 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7b082435-d3d3-1bc2-78da-543facaddc6d&formId=7b69619e-7662-9552-97f2-5444f06f02f9 90/138

- durante a primeira metade da UC os alunos são confrontados com exercícios que devem procurar resolver
individualmente. Os alunos dispõem de uma área num servidor Web onde devem publicar os seus exercícios e

partilhar o URL caso pretendam partilhar o seu resultado ou uma dúvida sobre a sua resolução;

- numa segunda fase das aulas práticas da UC, os alunos formam grupos de 2 elementos para o

desenvolvimento de um miniprojecto. Este consiste num exercício mais alargado onde os alunos têm alguma
liberdade para apresentar uma solução para um problema previamente definido pelos docentes. Procura-se

encontrar um tema lançado por um parceiro externo que desempenha o papel de cliente ao longo de todo o

exercício até à sua entrega final;

- na última fase da UC, os alunos têm de desenvolver um projeto final em grupos com um máximo de quatro
elementos. Nesta fase são colocados em prática todas as competências anteriormente adquiridas e existe uma

grande liberdade para a exploração da criatividade. Este exercício é realizado em articulação com a UC de

Ergonomia de Sistemas.

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

The course unit assessment is comprised by individual and group components. At an individual level the student

is required to acquire a set of fundamental concepts, theoretically and practically. However, listening to the

work market place that asks for professionals capable of working in multidisciplinary teams, the course unit
also integrates work in groups, where more transversal skills are developed, namely teamwork proficiency.

The theoretical contents presented are accompanied by practical challenges throughout the semester. The
student is thereby invited to search for his/her own solutions for the given problems, acquiring the necessary

skills for the development of the course unit group projects. Creativity and innovation is valued during the

project development, as well as the application of this and other prior course unit’s key concepts.

The practical classes exercises have a crescent degree of complexity and require that students search for

solutions outside of the classroom walls, for the more advanced portions. The online discussion group is

frequently used to help students with doubts and to give them hints on how they should find the solution for the

proposed problems.

The practical assessment is composed of individual assessment and group assessment.

The practical classes are composed of 3 main stages:

- during the course unit first half, students are required to solve exercises on their own, supported by the

teachers and the online community. The students have a web server area to publish the solved exercises and if

they wish to share the results or to post a doubt, they can also share the exercise URL;
- at a second stage, students are required to form groups of 2 and to develop a mini-project, consisting of an

advanced exercise in which they have some freedom to present a solution for the problem proposed by the

teachers. An external partner, playing the role of a client, is brought since the beginning until the mini-project is

completed and is delivered for assessment;
- at the last stage, student will create a final project, in groups of a maximum of 4 individuals, and should apply all

the skills acquired during the semester, with a higher level of freedom to creatively explore solutions. This

exercise is articulated with the Systems Ergonomics (Ergonomia de Sistemas) course unit.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

OPPEL, ANDREW J. (2004). Databases Demystified. 1a ed. EUA: Osborne/McGraw-Hill. ISBN: 0072253649.

WHITEHORN, MARK e MARKLYN, BILL (2001). Inside Relational Databases. 2a ed. EUA: Springer. ISBN:
1852334010.

CONVERSE, TIM; PARK, JOYCE e MORGAN CLARK (2004). PHP5 and MySQL bible. 1a ed.. EUA: Wiley. ISBN:
0764557467.

GILMORE, JASON (2008). Beginning PHP and MySQL: From Novice to Professional. 3a ed. EUA: Apress. ISBN:

1590598628.

STEPHENS, JON e RUSSEL, CHAD (2004). Beginning MySQL database design and optimization: from novice to

professional. EUA: Apress. ISBN: 1590593324.

Mapa X - Direitos de Autor e Multimédia/Intellectual Property Rights in Multimedia

6.2.1.1. Unidade curricular:
Direitos de Autor e Multimédia/Intellectual Property Rights in Multimedia
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6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Isabel Maria Fortuna de Oliveira - 1hT + 4hTP

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

Não aplicável.

Not applicable.

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

Os alunos deverão perceber e actuar perante o envolvimento jurídico em torno das questões emergentes da

sociedade de informação relacionadas com a problemática geral dos direitos de propriedade intelectual. Neste

contexto, serão essencialmente objecto de referência as questões ligadas com os direitos de autor, encarada
enquanto uma disciplina jurídica “horizontal”, potencialmente aplicável às situações novas que a sociedade de

informação suscita.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students should be aware of intellectual property rights in the context of the information society. 

It will essentially be discussed questions related to copyright. The legislation will be subject to analysis in order

to understand how it can be applied to new situations that the information society raises.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

I - Introdução:

1. Noção e função dos direitos de propriedade intelectual.

2. Os direitos de propriedade intelectual: identificação e distinção.
3. O relacionamento dos direitos de propriedade industrial(e intelectual) e o desenvolvimento industrial e

económico.

II - Os direitos de autor e direitos conexos.

1. Noção: trabalhos protegidos por copyright

2. A ausência de requisitos (formais) de protecção.

3. O autor.
4. Os direitos do autor.

III- Outros direitos de propriedade intelectual.

1. Protecção jurídica dos programas de computadores.
2. As bases de dados.

3. Os direitos de propriedade industrial: a patente e a marca.

3.1. A patente de invenção

4.O Know-how

6.2.1.5. Syllabus:

I-Introduction:

1. Notion and function of intellectual property rights.
2. The intellectual property rights: identification.

3. The relationship between intellectual property rights and industrial and economic development. 

II- Copyright.

1. Notion: works protected by copyright.

2. The absence of legal requirements (formal) for protection.

3. The author.
4. The rights of the author.

III-Other industrial property rights

1.Computer programs
2.Data bases

3.The patent and the trade mark

4.The patent
5.The know-how

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
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curricular.
Os conteúdos programáticos incidem com os direitos de propriedade intelectual, nomeadamente com os

direitos de autor e os direitos de marca, ou seja, o tipo de direitos mais directamente envolvidos com a

actividade de multimédia, implicando uma visão de acesso ao mercado dos bens ou serviços protegidos por
direitos de autor e direitos de marca.

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

The syllabus focus in intellectual property rights, in particular the copyright and trademark rights, the type of
rights more directly involved with the context of multimedia , demanding a market access perspective of the

goods and services protected by copyrights and trade mark.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A informação será ministrada sob a forma de enquadramento genérico acerca da problemática deste ramo de
direito, seguida de discussão e de análise de inúmeros casos práticos permitindo que o aluno adquira uma

capacidade de raciocínio e de crítica.

Tipo de avaliação discreta. Serão realizados dois testes escritos durante o período lectivo.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The information shall be given in the form of generic framework, followed by discussion and analysis of

numerous practical examples allowing the student to acquire a capacity of reasoning and critic.

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

curricular.

A capacidade de critica e de análise é particularmente importante neste ramo do direito em permanente

evolução e adaptação às novas tecnologias e utilização de conteúdos protegidos pelos direitos de autor. Será
atribuída uma particular importância à discussão e análise de casos práticos. Os alunos serão convidados a

realizarem pequenos trabalhos de exposição e de critica aos casos apresentados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The ability to critique and analysis is particularly important in this branch of law, demanding permanent ability to

adapt to new technologies and the new uses of copyright. The discussion and analysis of case studies is

essential. Students will be asked to do small works to expose and criticize practical cases presented in classes

or decisions of various courts of justice.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Código dos direitos de autor e direitos conexos.

Código de Propriedade Industrial.
Textos de apoio fornecidos pela docente.

DIAS PEREIRA, Alexandre Libório (2008). Direitos de autor e liberdade de informação. Colecção Teses.

Almedina.

COUTO GONÇALVES, Luís (2008). Manual de Direito Industrial; patentes, marcas concorrência desleal.
Almedina.

TELES DE MENEZES LEITÃO, Luís Manuel (2011). Direito de Autor. Almedina.

Mapa X - Implementação e Controlo de Projetos Multimédia/ Implementation and Control of Multimedia Projects

6.2.1.1. Unidade curricular:

Implementação e Controlo de Projetos Multimédia/ Implementation and Control of Multimedia Projects

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

Ana Margarida Pisco Almeida - 2hT + 4hTP

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

Não aplicável.

Not applicable.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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No final da UC, os estudantes deverão:

1. Adquirir competências metodológicas sobre gestão de projetos, particularmente no que respeita aos

processos de planificação e especificação.

2. Compreender a importância da Planificação e Especificação e conhecer ferramentas de apoio à planificação
e especificação.

3. Ser capazes de discutir os diferentes modelos de projeto multimédia e compreender a importância dos

modelos de desenvolvimento ágil.

4. Conhecer as diferentes fases do desenvolvimento do projeto multimédia.
5. Discutir as competências e atribuições dos diferentes elementos da equipa de produção multimédia e

compreender as dinâmicas da gestão da criatividade e da liderança de equipas inovadoras.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the course, students should:

1.Acquire multimedia projects management skills, namely in what concerns planning and specification

processes.
2. Know and use planning methods as well as planning and specification tools.

3. Be able to analyze multimedia management models and comprehend multimedia development stages, namely

in what concerns the new Agile Models.

4. Know multimedia projects main development stages.
5. Analyze and discuss the multimedia team skills and abilities, namely concerning the challenge of the

leadership of creative and innovative groups.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução às Metodologias de Projeto Multimédia

Modelos metodológicos de gestão de projetos

Metodologias clássicas da produção multimédia

Modelos de desenvolvimento ágil

2. Planificação e Especificação de Projetos Multimédia

Instrumentos e ferramentas de Planificação

Instrumentos, linguagens e ferramentas de Especificação e Levantamento de Requisitos
A importância da abordagem ágil

3. Equipa de Produção Multimédia
Modelos de trabalho em grupo e em equipa na produção multimédia

Produção centralizada versus outsourcing

Liderança de equipas inovadoras e gestão da criatividade

4. Metodologias de Controlo do Processo de Produção

Controlo e Acompanhamento do processo de produção

Estratégias de teste, manutenção e suporte de produtos multimédia

6.2.1.5. Syllabus:

1. Introduction to Multimedia Projects Methodologies

Methodological models of project management

Classical methods of multimedia production
Agile development

2. Planning and Specification of Multimedia Projects

Planning tools and software
Specification and Requirements Analysis instruments, languages and tools

The importance of the agile approach

3. Multimedia Production Team

Models of group work and team work in multimedia production

Centralized production versus outsourcing

Team leadership and management of creativity in innovative groups

4. Control Production Process Methodologies

Control and monitoring of the production process

Test maintenance and support of multimedia products
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

O Programa da Unidade Curricular está estruturado em 4 Unidades Programáticas que encontram coerência
com os objetivos definidos: a primeira unidade, Introdução às Metodologias de Projeto Multimédia, visa dar

cumprimento aos objectivos 1, 2, 3 e 4; a segunda, Planificação e Especificação de Projetos Multimédia,

operacionaliza os objetivos 2 e 3; a terceira, Equipa de Produção Multimédia, dá resposta ao objetivo 5; e a

quarta, Metodologias de Controlo do Processo de Produção, permite aprofundar os conhecimentos explorados
no objetivo 4.

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

The program of the course is structured in 4 Programmatic Units consistent with the objectives defined: the first
unit, Introduction to Multimedia Methodologies, aims to work objectives 1, 2, 3 and 4; the second, Planning and

Specification, operationalizes objectives 2 and 3; the third, Multimedia Production Team, responds to objective

5; and the fourth, Control Production Process Methodologies, allows to deepen knowledge explored in objective

4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As aulas teóricas são de 3 tipos:

a) exposição/demostração das temáticas, conceitos e instrumentos
b) construção conjunta das aprendizagens pela criação colaborativa de mindmaps sobre as temáticas das

aulas expositivas/demonstrativas

c) avaliação - análise crítica de mindmaps

Nas aulas teórico-práticas, procede-se à operacionalização dos conceitos teóricos através do desenvolvimento

de exercícios contextualizados com a componente projetual de LabMM5 e através de metodologias de trabalho

em grupo, visando a construção de documentos de especificação.

A avaliação é de tipo discreto:

1. Componente T, 60% (nm 8 v)

1.1 assiduidade, 5%
1.2 participação na construção dos mindmaps, 15%

1.3 provas Ts, 40%

2. Componente TP - 40% (nm 8 v)

2.1 assiduidade, 5%
2.2 documentos de especificação do projeto de lab5, 35%

No caso dos estudantes com estatuto especial, as componentes 1.1, 1.2 e 2.1 podem ser integradas nas 1.3 e

2.2, caso os estudantes assim o solicitem.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical classes aim at:

a) exposition/demonstration of the themes, concepts and tools

b) joint construction of collaborative learning through mind maps
c) assessment - critical analysis of mind maps

In theoretical-practical classes, theoretical concepts will be operationalized through the development of

specification exercises contextualized with the projetual component of LabMM5

Evaluation:

1. T Component, 60 %
1.1 Attendance , 5 %

1.2 Participation in the construction of mind maps , 15 %

1.3 Exams, 40%

2 . TP component, 40 %
2.1 Attendance , 5 %

2.2 Specification documents of the lab5 project , 35 %

Students with special status can require components 1.1 , 1.2 and 2.1 to be integrated in 1.3 and 2.2

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

curricular.

As metodologias de ensino e avaliação estabelecidas permitem, por um lado, criar espaços de lecionação e

operacionalização das aprendizagens e, por outro, aferir e verificar a consolidação dessas aprendizagens e a
aquisição das competências por parte dos estudantes. Observe-se o caso das aulas teóricas de construção
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colaborativa dos mind-maps que permitem efetuar uma discussão alargada dos conceitos teóricos

apresentados e uma sistematização diagramática dos conceitos chave trabalhados em cada semana.

O projeto TP transdisciplinar com a UC de LabMM5 permite também criar um espaço de operacionalização dos
conceitos teóricos, já que os estudantes trabalham toda a componente de especificação e metodologia

projetual dos projetos de labmm5 nas aulas TPs de ICPM. Desta forma, a aprendizagem dos métodos, técnicas

e ferramentas de especificação e controlo do processo de desenvolvimento (gantt, diagrama UML, lista de

requisitos funcionais, etc.) é feita num contexto real, com aplicabilidade direta num projeto multimédia em
curso.

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

The established teaching and evaluation methodologies allow the creation of contexts that enable the
operationalization of learning and, also, the assessment of student’s skills acquisition. The theoretical classes

that aim at the construction of the collaborative mind-maps allow, both the conduction of open discussions

concerning the theoretical concepts, and the production of a diagrammatic synthesis of the key concepts

worked each week.
The transdisiciplinar project (with LabMM5) creates, also, a space for operationalization of theoretical concepts,

as students work on the planning and specification of the labmm5 projects' during ICPM TP classes. Thus,

students learn the methods, techniques and tools (Gantt, UML diagram, list of functional requirements, among
others) in a real context, with direct applicability to a multimedia project.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

England, E. & Finney, A. (2007). Managing Interactive Media: Project Management for Web and Digital Media.

Addison Wesley.
Friedlein, A. (2001). Web Project Management, Delivering Successful Commercial Web Sites. Wheel.

Dave, T. (2005) Agile web development with rails: a pragmatic guide. Raleigh (NC): The Pragmatic Bookshelf. 

Craig, L. (2004) Agile and iterative development: a manager's guide. Boston (MA): Addison-Wesley.
Tuckman, B. W. & Jensen, M. A. C. (1977). “Stages of small group development revisited”. Group and

Organizational Studies, 2, 419- 427. (http://gom.sagepub.com/content/2/4/419.short?rss=1&ssource=mfr).

Mapa X - Laboratório Multimédia 5/Multimedia Laboratory 5

6.2.1.1. Unidade curricular:

Laboratório Multimédia 5/Multimedia Laboratory 5

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

Pedro Miguel dos Santos Beça Pereira - 1hT

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Mário Jorge Rodrigues Martins Vairinhos - 2hT + 3hPL

Nuno Ricardo Gomes Ribeiro - 7hPL

Telmo Eduardo Miranda Castelão da Silva - 2hPL 

Jorge Trinidad Ferraz de Abreu - 1hT

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

Pretende-se que, no final desta unidade curricular, os estudantes sejam capazes de:

Perfil A

• Desenvolver aplicações para dispositivos móveis recorrendo ao paradigma de programação orientada a

objetos;

• Desenvolver páginas Web recorrendo a linguagens adequadas aos objetivos;
• Conceptualizar e implementar aplicações para diferentes plataformas, nomeadamente aplicações interativas

para TV.

Perfil B

• Conceber, desenhar e produzir soluções de natureza tecnológica e expressiva no contexto da Arte Digital e do

Design de Interação;

• Desenvolver aplicações nas seguintes plataformas ou tecnologias: visão por computador e interação gestual,
superfícies multitoque, computação física e realidade aumentada;

• Adequar as várias tecnologias aos desafios e exigências do contexto de interação.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

At the end of this course it is intended that students are able to: 

Profile A

• Develop mobile applications in object-oriented languages programming;
• Develop web pages using languages appropriate to the objectives; 

• Conceptualize and implement applications for different platforms, including interactive applications for TV. 

Profile B 
• Develop, design and produce technology solutions and expressive nature in the context of Digital Arts and

Interaction Design; 

• Develop applications on the following platforms or technologies: computer vision and gesture interaction,

multi-touch surfaces, physical computing and augmented reality;
• Adapt the various technologies the challenges and demands of the context of interaction.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Perfil A
1 Desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis

• O mercado de aplicações móveis

• Programação Orientada a Objetos

2 Aplicações Web para multiplataforma
• Desenho de objetos através de SVG e de Canvas

• Reprodução de conteúdos multimédia

• Armazenamento e manipulação de dados
• Geolocalização

3 Tv interativa

• Perspetiva histórica

• Novos contextos de utilização
• Aplicações multiplataforma centradas na TV

Perfil B

1 Arte Digital
• A relação homem-máquina – perspetiva histórica

• A sinestesia e os mundos virtuais

• A mediação tecnológica
2 Design centrado no utilizador

• Conceito de Interface

• Adaptabilidade e adaptatividade

• Affordance e a abordagem ecológica da psicologia cognitiva
• Constrangimentos

• Modelos conceptuais

3 Realidade Mista

• Os mundos virtuais
• Computação Ubíqua e Pervasiva

• Internet das coisas

• Realidade Aumentada
4 Media Tangíveis

• Modelo conceptual TUI

• Metodologia Tokens & Constrains

• Interação incorporada
• Computação física

6.2.1.5. Syllabus:

Profile A
1 Development of applications for mobile devices 

• The market of mobile applications 

• Object Oriented Programming 

2 Web Applications for multiplatform 
• Explore the design of objects through SVG and Canvas 

• Playback of multimedia content 

• Storage and handling of data 

• Geolocation 
3 Interactive Tv 
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• Historical Perspective 

• New contexts of use 
• Applications focused on multiplatform TV 

Profile B 

1 Digital Art 
• The human-machine interface - historical perspective 

• Synesthesia and virtual worlds 

• The technological mediation 

2 Design user-centred 
• Concept of Interface 

• Adaptability and adaptivity 

• Affordance and ecological approach to cognitive psychology 
• Constraints 

• Conceptual models 

3 Mixed Reality 

• Virtual worlds 
• Ubiquitous and Pervasive Computing 

• Internet of Things 

• Augmented Reality 

4 Tangible Media 
• Conceptual model TUI 

• Methodology Tokens & Constraints 

• Built Interaction 
• Physical Computing

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

curricular.

Perfil A
Pretende-se que os estudantes adquiram competências no desenvolvimento de aplicações para diferentes

plataformas. Assim, são lecionados os conceitos de POO, sendo estes aplicados ao desenvolvimento de

aplicações nativas para dispositivos móveis. São ainda lecionados conteúdos relacionados com o
desenvolvimento de web app, com enfoque na compatibilidade, e de novas aplicações multiplataformas e

novos contextos de utilização centradas na TV.

Perfil B
Este perfil tem como objetivo dar a conhecer os métodos, tecnologias e práticas projetuais. Para tal, são

apresentados os principais atores do panorama atual da Arte digital e do Design de Interação. São ainda

abordadas as principais teorias e seus conceitos operatórios centrados na produção de Interfaces, Media

Tangíveis, Realidade Aumentada e, em geral, em todas as estratégias de comunicação e simulação que tenham
por fim incorporar o Real e o Virtual por via da tecnologia digital.

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

Profile A
It is intended, through this course, that students' gain skills in developing applications for different platforms.

Accordingly, are taught the concepts of object-oriented programming, which are put in practice through the

development of native applications for mobile devices. It also presented the development of web applications for

different platforms and of new multi-platform applications centered on TV. 

Profile B 

This course aims to raise awareness of the methods, technologies and projectual practices. To this end, are
presented the main actors of digital art and interaction design are presented. Are also lectured the main

theories and their operative concepts connected to the phenomenon of production of Interfaces, Tangible Media,

Augmented Reality, and in general, all communication strategies and simulation which are designed to

incorporate the Real and the virtual via digital technology.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A UC desenvolve-se em duas vertentes paralelas: teórica (T) e prática (P). Nas aulas T desenvolvem-se os

conceitos operatórios essenciais para as temáticas lecionadas. A componente P compreende a resolução de
exercícios práticos para aplicação e desenvolvimento dos conceitos teóricos. 

Para estimular a comunicação entre docentes e estudantes são utilizadas diferentes ferramentas:

- Sítio Web (plataforma de e-learning) onde são disponibilizados os recursos da disciplina

- Grupos no Facebook, blogues e wikis para o desenvolvimento e acompanhamento das atividades propostas
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Perfil A
T (nota mínima 6,5) 30%

Teste individual

P (nota mínima 6,5) 70%
Avaliação longitudinal (nota mínima 6,5) 25%

◦ Participação nas aulas, entregas, assiduidade

◦ Apresentações intermédias de projeto
Avaliação Projeto (nota mínima 6,5) 35%

◦ Projeto final

Perfil B
T (nota mínima 6,5) 30%

Teste individual

P (nota mínima 6,5) 70%
Participação e desempenho nas aulas 20%

Projeto Final 50%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is developed in two parallel components: theory and practice. In the theoretical lectures are

developed the operative and essential concepts. In the practical component are solved practical exercises,

applying and developing the theoretical concepts taught in the theoretical component.

To encourage teacher’s and student’s communication are used different tools:
- Web site where are available all resources of the course;

- Use of Facebook groups, blogs and wikis for the development and monitoring of the proposed activities.

Profile A
Theoretical (minimum grade 6.5) 30%

Individual test

Practical (minimum grade 6.5) 70%

Longitudinal evaluation (minimum grade 6.5) 25%
◦ Participation in classes, the exercises, attendance

◦ Intermediate Project Presentations

Assessment Project (minimum grade 6.5) 35%

◦ Final Project
Profile B

Theoretical (minimum grade 6.5) 30%

Individual test
Practical (minimum grade 6.5) 70%

Participation and performance in class 20%

Final Project 50%

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

curricular.

Sendo que os objetivos de aprendizagem da unidade curricular passam pela aquisição de conhecimentos base

para o desenvolvimento de aplicações multiplataforma e para diferentes contextos de uso, e a sua posterior
utilização e aplicação prática na resolução de problemas concretos, Nas aulas práticas os conteúdos são

lecionados no formato de exercícios práticos, que vão aumentando gradualmente de complexidade e

dificuldade. Cada exercício é composto por uma parte avançada, sendo os estudantes incentivados a encontrar

a solução e implementá-la fora da sala de aula. Com esta estratégia pretende-se que os estudantes consigam
desenvolver, além de competências base estipuladas para esta UC, , outras competências necessárias,

nomeadamente criatividade, inovação e autonomia, para a implementação do projeto final.

A UC encontra-se organizada em duas fases principais. Na primeira fase, os estudantes são incentivados a
resolver diferentes exercícios individualmente. Na segunda fase, é pedido aos estudantes que implementem

um projeto final, organizando-se em grupos de 4 estudantes. Neste projeto os estudantes devem aplicar os

conhecimentos e competências adquiridas anteriormente, no entanto são incentivados a explorar outras

soluções. Este projeto é realizado em articulação com a UC de Implementação e Controlo de Projetos
Multimédia. Com esta articulação os estudantes trabalham toda a componente de especificação e metodologia

projetual dos projetos de labmm5 nas aulas de ICPM.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical contents taught at this course are accompanied by constant practical challenges throughout the
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semester. Intending-so that students could find a closeness between the theoretical and practical content. 

In practical classes the contents are taught in practical exercises format, which gradually increase in
complexity and difficulty. Each exercise has an advanced part, which the students encouraged to find a solution

and implement it outside of the classroom. To support students in solving exercises is used, in addition to the

contact hours, the course communication space to clarify doubts and to launch clues that may help find a
solution to the challenges. With this strategy it is intended that students succeed and acquire the competencies

stipulated for this course, and apply the knowledge in solving problems acquired in other courses. It is intended

that students may acquire the necessary skills, including creativity, innovation and autonomy to implement the

final project. 
The course is organized into two main phases. In the first phase, students are encouraged to solve different

exercises individually. In the second phase, students have to implement a final project by organizing themselves

into groups of 4 students. In this project, students must apply the knowledge and skills previously acquired in

this course, however are encouraged to explore other solutions. This project is carried out in conjunction with
the Implementation and Control of Multimedia Projects course. With this articulation students work the

component specification and projetual methodology of labmm5 projects throughout in classes ICPM.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ECKEL, B. (2000). Thinking in Java. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Android Development Tutorial - Lars Vogel, http://www.vogella.com/articles/Android/article.html 

Sítio web do MITAppInventor, http://appinventor.mit.edu 
Desenvolvimento para Android (Google Oficial Page), http://developer.android.com/guide/components/index.html

Perfil B

NORMAN, D. A. (1989) The psychology of everyday things. New York: Basic Books. ISBN 0465067093.
O'SULLIVAN, D. & IGOE, T. (2004). Physical Computing: Sensing and Controlling the Physical World with

Computers. 1st edition. Thomson. ISBN-13:978-1592003464

Mapa X - Gestão de Recursos Humanos/Human Resources Management

6.2.1.1. Unidade curricular:

Gestão de Recursos Humanos/Human Resources Management

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

José Arménio Belo da Silva Rego - 4hTP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Madalena Vilas Boas - 8hTP

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

Espera-se que os estudantes:
• Compreendam a dimensão estratégica da atual gestão de recursos humanos; 

• Interpretem o enquadramento (cultural, económico, tecnológico) da função “recursos humanos”; 

• Adquiram novas competências de gestão dos colaboradores; 

• Compreendam as principais atividades, técnicas e métodos levados a cabo no âmbito da GRH.
• Compreendam, para que possam vir a aplicar, os principais instrumentos para a gestão das pessoas, em

contexto transcultural;

• Aprendam a gerir pessoas tendo em vista dois desígnios – o melhor desempenho das organizações e a

realização pessoal dos seus membros.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

It is expected that students:

• Understand the strategic dimension of human resources management (HRM);
• Understand the HRM’s cultural, economic and technological context;

• Develop competencies of people management;

• Understand the mains tasks, techniques and methods carried out within HRM;
• Understand and develop competencies for managing people in cross-cultural contexts;

• Develop competencies for managing people towards two purposes – better organizational performance and

individuals’ development/growth.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. O que é a gestão de recursos humanos

2. A gestão estratégica organizacional e a gestão de recursos humanos.

3. Da análise de funções à gestão de competências

4. Recrutamento
5. Seleção

6. Subcontratação e trabalho temporário

7. Acolhimento, socialização, retenção
8. Formação e desenvolvimento

9. Gestão do desempenho

10. Compensação

11. Gestão internacional de recursos humanos

6.2.1.5. Syllabus:

1. Defining HRM

2. Strategic management and HRM
3. From job analysis to competencies management

4. Recruitment

5. Selection

6. Outsourcing and temporary work
7. Socialization and retention

8. Training and development

9. Performance management

10. Compensation
11. International HRM

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

curricular.
A cada objetivo estão associados os respetivos conteúdos

Objetivo 1

1. O que é a gestão de recursos humanos

2. A gestão estratégica organizacional e a gestão de recursos humanos
Objetivo 2

1. O que é a gestão de recursos humanos

2. A gestão estratégica organizacional e a gestão de recursos humanos
11. Gestão internacional de recursos humanos

Objetivo 3

Todos os tópicos

Objetivo 4
3. Da análise de funções à gestão de competências

4. Recrutamento

5. Seleção

6. Subcontratação e trabalho temporário
7. Acolhimento, socialização, retenção

8. Formação e desenvolvimento

9. Gestão do desempenho
10. Compensação

Objetivo 5

11. Gestão internacional de recursos humanos

Objetivo 6
Todos os tópicos

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

For each objective, the respective topics
Aim # 1

1. Defining HRM

2. Strategic management and HRM

Aim # 2
1. Defining HRM

2. Strategic management and HRM 

11. International HRM

Aim # 3
All
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Aim # 4
3. From job analysis to competencies management

4. Recruitment

5. Selection
6. Outsourcing and temporary work

7. Socialization and retention

8. Training and development

9. Performance management
10. Compensation

11. International HRM

Aim # 5

11. International HRM
Aim # 6

All

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. As aulas serão expositivas, sendo esse método complementado com discussão em sala e análise de casos.

2. A avaliação consistirá numa prova individual escrita (teste escrito) sobre as matérias constantes do

programa

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

1. “Traditional” classes are combined with discussions and cases studies.

2. Evaluation rules: final (written) examination.

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

curricular.

Importa expor teoricamente os principais temas associados à GRH, mas enquadrando-os com casos práticos.

Teoria e prática, quando sintonizados, surtem melhores efeitos. Isto é especialmente válido para estudantes
sem experiência de trabalho.

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

Teaching HRM is more effective when theory is combined with discussions of case studies. This is especially
important for students without work experience in organizations.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Cunha, M. P., Rego, A., Cunha, R. C., Cardoso, C.C., Marques, C. A. & Gomes, J. (2010). Manual de Gestão de

Pessoas e do Capital Humano. Lisboa: Edições Sílabo (2ª edição)
Rego, A. & Cunha, M. P. (2008). Gestão Transcultural de Recursos Humanos. Lisboa: RH Editora.

Armstrong, M. (2006). A handbook of human resources management practice (10th edition). Kogan

Mapa X - Gestão de Empresas

6.2.1.1. Unidade curricular:

Gestão de Empresas

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

Vera Cristina Fontes Teixeira Vale

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

Não aplicável.

Not applicable.

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

Compreender o conceito de gestão

Modulo II
Compreender e desenvolver conhecimentos científicos e técnicos sobre o processo de planeamento

estratégico
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Modulo III

No âmbito da Função Marketing, desenvolver sensibilidade para o seguinte facto: a partir da análise de

mercado, do seu meio envolvente e utilizando os instrumentos de marketing (produto, preço, distribuição e

comunicação) as organizações podem atingir os seus objectivos
Modulo IV

Compreender os tópicos essenciais como sejam o valor temporal do dinheiro, regimes de equivalência e de

capitais, as rendas em regime de juro composto, amortização de empréstimos clássicos e noções básicas

Modulo V
No domínio financeiro, compreender a importância da liquidez, rendibilidade e solvabilidade como critérios de

decisão e fazer uma 1ª abordagem no domínio da análise dessas capacidades. Analisar os Outputs e os

reflexos das operações específicas nos Outputs: Balanço, Demonstração de Resultados e Demonstração
Fluxos de Caixa

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Module I: Understanding the concept of management.Module II: Understand and develop scientific and technical

about the process of strategic planning knowledge.Module III: Within the Marketing Function, aims to sensitize
students to the following fact: from market analysis of your surroundings and using the tools of marketing

(product, price, distribution and communication) organizations can achieve their objectives.Module IV:

Understanding the essential topics such as the time value of money, equivalence and capital regimes, the rents
under compound interest, amortization of loans and classic basics.Module V: On the financial front, we intend to

show the importance of liquidity, profitability and solvency as decision criteria and make a 1st approach in the

analysis of these capabilities. Outputs and analyze the reflections of specific operations in Outputs: Balance,

Income Statement and Cash Flow Statement.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Modulo I – Introdução à Gestão; Modulo II – Estratégia Empresarial; Modulo III – Função Marketing; Modulo IV –

Cálculo Financeiro; Modulo V – Função Financeira

6.2.1.5. Syllabus:

Module I - Introduction to Management; Module II - Business Strategy; Module III - Marketing Function; Module IV

- Financial Calculus; Module V - Finance Function

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

curricular.

Os objetivos de aprendizagem estão relacionados com os conteúdos programáticos e divididos por módulos da

mesma forma que o programa.
O objetivo global é fornecer aos alunos os conceitos fundamentais de Gestão nas suas diversas funções e

como tal que sejam capaz de as conhecer e interpretar. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The learning objectives are related to the programmatic contents and divided by modules in the same way as

the program.

The overall goal is to provide students with the fundamental concepts of Management in its various functions

and as such we are able to understand and interpret.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Sessões modulares, suportadas por elementos convencionais e multimédia. Discussão de casos em grupo de

alunos. Desenvolvimento de aplicações práticas, retratando situações concretas do domínio empresarial.
A discussão de estudos de casos reais pretende-se que seja uma constante na sala de aula, para que esta não

seja apenas expositiva mas também exploratória e de análise critica para os alunos. Juntando assim, a teoria

com a prática.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Modular sessions, supported by conventional and multimedia elements. Discussion of cases in the group of

students. Development of practical applications, portraying real situations of the business domain.

The discussion of actual case studies which is a constant in the classroom is intended, so that it is not only
expository but also exploratory and critical analysis to students. Well, joining theory and practice.

software

Excel (Microsoft Office 2003/2007/2010)
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

As metodologias mais expositivas permitem apresentar os conteúdos mais teóricos que os alunos necessitam.

As metodologias de estudos de casos e casos práticos permitem aos alunos testarem os seus conhecimentos,
bem como aplica-los a uma realidade e discuti-los com espirito critico.

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

The most expository methodologies allow us to present the more theoretical content that students need.
The methodologies of case studies and practical examples allow students to test their knowledge and apply

them to a reality and discuss them with critical spirit.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Daft R.L. (2000). Management. The Dryen Press

Teixeira, S. (1998). Gestão das Organizações. Lisboa: McGraw-Hill

Exploring Corporate Strategy, Text and Cases. Johnson G., Scholes K. Prentice Hall, 2008

Armstrong, G., P. Kotler, M. Harker e R. Brennan. (2009). Marketing: an introduction. Pearson Prentice Hall
(Cota:658.8ISCA16607)

Matias, R. (2010). Cálculo Financeiro – Teoria e prática. Escolar Editora

Matias, R. (2010). Cálculo Financeiro – Exercícios resolvidos e explicados. Escolar Editora
Drury, J. C., (2006), Management and Cost Accounting, 6ª edição, Internacional Thompson Business Press,

Londres (657.47ISCA.15840)

Gomes, J.M.L e Pires, J. (2010), Sistema de normalização contabilística: teoria e prática, Vida Económica, Porto

(657.4:006ISCA.16456)
Grenha, C., Cravo, D., Baptista, L. e Pontes, S. (2009) Anotações ao Sistema de Normalização Contabilística,

CTOC, Lisboa

Neves, J. Carvalho (2006), Análise Financeira – Técnicas Fundamentais, Texto Editores (658.15ISCA.15638)

Mapa X - Cibercultura/Cyberculture

6.2.1.1. Unidade curricular:
Cibercultura/Cyberculture

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

Lídia de Jesus Oliveira Loureiro da Silva - 2hT + 3hTP

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

Vania Baldi - 1hTP

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

Refletir sobre as implicações cognitivas e sociais do novo ecossistema comunicacional promovido pela

Internet.
Apreender a estrutura conceptual que permite refletir de forma aprofundada sobre o novo contexto

comunicacional da sociedade em rede (SR).

Compreender a problemática da nova sociabilidade em rede, nomeadamente, as questões relativas às redes

sociais (dimensão pessoal, social e cultural).
Problematizar em torno das metamorfoses do eu promovidas pela virtualização do corpo e a criação de

simulacros.

Analisar a cidade na era da Internet - afinal o que é e/ou se deseja que seja a cidade digital?
Analisar criticamente os processos de participação pública-política no contexto da SR.

Questionar o acesso ao saber na SR, nomeadamente, no que diz respeito ao elearning, universidades virtuais e

comunidades científicas.

Questionar as relações da arte com a técnica (tecno-arte).
Analisar fenómenos da SR aplicando o quadro teórico e metodológico adequado

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Reflecting on the cognitive and social implications of new communication ecosystem promoted by Internet.
Grasp the conceptual framework that enables in depth reflection about the new communication context of the
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network society (NS). 

Understanding the issue of new network sociability, namely, issues relating to social networks (personal, social

and cultural dimension).
Problematize around the metamorphoses of the self promoted by the virtualization of the body and the creation

of simulacra.

Analyze the city in the Internet age - after all what is and/or what you want the digital city to be?

Critically analyze the processes of public-participation policy in the context of SR.
Questioning access to knowledge in the NS, particularly with regard to e-learning, virtual universities and

scientific communities.

Questioning the relationship between art and technique (techno-art).

Analyze phenomena of NS applying an appropriate theoretical and methodological framework.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Aulas Teóricas

Unidade 1
Introdução à problemática da Cibercultura

Enquadramento histórico e conceptual

Unidade 2

Os serviços telemáticos em rede e as novas formas de sociabilidade

Comunidades Virtuais/Neo-tribalismo

Redes Sociais

Unidade 3

As metamorfoses do Eu

A diluição da corporeidade
Os avatars

O sujeito na sociedade em rede – individualismo, narcisismo e cooperação

Unidade 4
Cidade Digital

O conceito

A experiência Portuguesa
Outras experiências

Unidade 5

A Democracia Digital
Novas formas de participação pública

Movimentos sociais e politicos na sociedade em rede

Unidade 6
Reconfigurações das relações com o saber

Inteligência Colectiva

Googlelização de tudo
E-Learning

Universidade Virtual

Unidade 7
A Arte no tempo da Cibercultura

Relação entre técnica e arte

Tecno-arte na sociedade em rede

Aulas TP

Métodos de investigação na Internet

Fontes bibliográficas (arquivos e revistas científicas)
Definição de uma questão específica da sociedade em rede

Realização de estudo empírico

6.2.1.5. Syllabus:
Lectures

unit 1

Introduction to the problem of Cyberculture

Historical and conceptual framework
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unit 2

Telematic network services and new forms of sociability

Virtual Communities - Neo-tribalism
Social Networks

unit 3

The metamorphosis of the Self
The dilution of corporeality

The avatars

The subject in the network society - individualism, narcissism and cooperation

unit 4

Digital city

The concept
The Portuguese experience

Other experiments

unit 5
The Digital Democracy

New forms of public participation

Social and political movements in the network society

unit 6

Reconfigurations of relationships with knowledge

Collective Intelligence
The Googlization of Everything

E-Learning

Virtual University

unit 7

The Art in the time of Cyberculture

Relationship between technology and art
Tecno-art in network society

classes TP

Research methods on the Internet
Library resources (archives and journals)

Defining a specific issue of the network society

Conducting empirical study

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

curricular.

The objectives and content of UC were established jointly hence are naturally coherent and interdependent. The

contents are the ingredient from which it triggers the didactic process. But, acquire their relevance to the extent
that students will develop their skills of analysis, reflection and understanding that will allow you to transform

into knowledge. Thus, the contents and objectives maintain a dialectical relationship.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The objectives and content of UC were established jointly hence are naturally coherent and interdependent. The

contents are the ingredient from which it triggers the didactic process. But, acquire their relevance to the extent

that students will develop their skills of analysis, reflection and understanding that will allow you to transform

into knowledge. Thus, the contents and objectives maintain a dialectical relationship.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A disciplina desenvolve-se em dois componentes paralelos: a teoria (T) e o exercício empírico em torno dos

conceitos estudados, através de pesquisas a realizar pelos alunos nas aulas teórico-práticas (TP).
Na componente T é feita a apresentação e discussão das problemáticas. Nas aulas TP proceder-se-á à

realização de estudos empíricos cujas temáticas estão em consonância com as problemáticas apresentadas

nas aulas teóricas e em cooperação com os projetos que os alunos estão a desenvolver na UC de Projeto.

Deste modo, as aulas TP são um espaço de desenvolvimento de competências de investigação, análise de
dados, reflexão e argumentação. Competências fundamentais a desenvolver nos alunos de Novas Tecnologias

da Comunicação. Avaliação contínua: 20% (Teste Teórico 1) + 20% (Teste Teórico 2) + 10% (Participação nas

Aulas T) + 10% (Participação nas Aulas TP) + 35% (Trabalho TP Final) + 5% (Apresentação e defesa do Projeto).
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Cada uma das componentes tem nota mínima de 8 (oito) valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is divided into two parallel components: theory and empirical exercise around the concepts studied

through research to be undertaken by students in practical classes.

The theoretical component is made the presentation and discussion of the issues. In practical classes will take

place on-conducting empirical studies whose subjects are in line with the issues presented in lectures and in
cooperation with the projects that students are developing at UC Project. Thus, the practical classes are an area

of developing research skills, data analysis, reflection and argumentation. Fundamental skills to develop in

students of New Communication Technologies. Continuous assessment: 20% (Theoretical test 1) + 20%
(Theoretical test 2) + 10% (Participation in Lectures) + 10% (Participation in Classes TP) + 35% (TP Working

Final) + 5% (presentation and defence of the Project). Each component has a minimum score set at eight (8)

values.

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

Na UC de Cibercultura existe uma metodologia das aulas teóricas que visa desenvolver nos alunos capacidade

de análise, questionamento, reflexão e compreensão dos fenómenos contemporâneos de comunicação da
sociedade em rede. Essa metodologia centra-se na apresentação e discussão dos conteúdos programáticos.

Este processo é sempre acompanhado de discussão em que os alunos são desafiados a pronunciarem-se

criticamente, a analisar e a fundamentar as suas perspetivas. Sempre que pertinente são apresentados e

discutidos dados estatísticos sobre a sociedade da informação e comunicação e caso elucidativos dos
fenómenos em estudo.

Na componente TP da UC a abordagem é naturalmente distinta. Os alunos são divididos em grupos. Cada grupo

escolhe um tópico e/ou fenómeno contemporâneo de comunicação para analisar, a partir do qual elabora uma
questão de investigação. Este tema/problema a investigar pode coincidir com o que o grupo de alunos está a

desenvolver na UC de Projeto, e deste modo, gerar uma abordagem transdisciplinar. 

De seguida cada grupo faz pesquisa bibliográfica sobre o problema comunicacional que tem que tratar. Para
realizarem essa pesquisa é solicitado que usem arquivos científicos e as bases de dados de revistas

científicas (ISI, Scopus, Sirius, etc.). São incentivados a usar o Mendeley para registo e gestão das referências

bibliográficas e a seguir investigadores relevantes nas redes sociais de ciência (Academia.edu, ResearchGate,

etc.). Depois de realizado o levantamento bibliográfico, selecionam os documentos que vão analisar a partir dos
quais vão redigir o enquadramento teórico do trabalho. Segue-se a elaboração de um instrumento de recolha de

dados (inquérito por questionário, guião de focus group ou guião de entrevista) para a recolha de dados

empíricos. Depois análise dos dados recolhidos e elaboração das conclusões do trabalho TP. Assim, considera-

se que será atingido de forma bem consolidada o objetivo central das aulas TP: Analisar fenómenos da
Sociedade em Rede aplicando o quadro teórico e metodológico adequado.

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

At UC of Cyberculture there is a methodology of lectures, which aims to develop the students ability to analyze,
questioning, reflection and understanding of contemporary phenomena of communication of the network

society. This methodology focuses on the presentation and discussion of the syllabus. This process is always

accompanied by discussions in which students are challenged to speak out critically, analyze and substantiate

their perspectives. Where relevant are presented and discussed statistics on the information society and
communication and illuminating case study of the phenomena.

In TP UC component approach is naturally distinct. Students are divided into groups. Each group chooses a

topic and / or contemporary phenomenon of communication to analyze, from which develops a research
question. This issue / problem to investigate can match what the student group is developing the UC Project,

and thus generate a transdisciplinary approach.

Then each group make bibliographical research on the communication problem we have to deal with. To

conduct this research are asked to use scientific archives and databases of scientific journals (ISI, Scopus,
Sirius, etc..). Are encouraged to use Mendeley for registration and management of references and the following

relevant researchers in social science networks (Academia.edu, ResearchGATE, etc.). After performing the

literature survey, select the documents you will analyze from which will draft the theoretical framework of the

work. It follows the development of an instrument for data collection (questionnaire survey, focus group or
scripted interview guide) for the collection of empirical data. After analyzing the data collected and preparation

of the conclusions of the TP work. Thus, it is considered to be achieved of well consolidated the central goal of

the TP classes: analyze phenomena of the Network Society by applying the appropriate methodological and
theoretical framework.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Cardoso, G. (2006). Os Media na Sociedade em Rede, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Castells, M. (2004). A Galáxia Internet – reflexões sobre Internet, Negócios e Sociedade, Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian.

Castells, M. (2007). A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura - A Sociedade em Rede, Vol. 1, 3ª ed.,

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian [1996].

Lemos, A. (2002). Cibercultura – Tecnologia e Vida Social na Cultura Contemporânea, Porto Alegre: Ed. Sulina.
Lévy, P. (1997). A Inteligência Colectiva – Para uma Antropologia do Ciberespaço, Lisboa: Instituto Piaget.

Lévy, P. (2001). O que é o virtual, Coimbra: Quarteto.

Otman, G. (2001). Dicionário da Cibercultura, Col. Atlas e Dicionários nº3, Lisboa: Instituto Piaget.
Scheer, L. (1997). A Democracia Virtual, Lisboa: Século XXI.

Turkle, S. (1989). O Segundo EU: os computadores e o espírito humano, Lisboa: Presença.

Wolton, D. (2006). É preciso salvar a comunicação, Casal de Cambra: Caleidoscópio.

Mapa X - Publicidade e Marketing/Advertising and Marketing

6.2.1.1. Unidade curricular:
Publicidade e Marketing/Advertising and Marketing

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

Maria Olinda Carneiro Martins - 0,5hTP

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

Maria Helena Ferreira Braga Barbosa - 3,5hTP

Alexandra de Jesus Costa Beleza Moreira - 1hT

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

Os alunos devem, no término da lecionação da unidade curricular, conhecer as principais teorias vigentes no

campo das técnicas publicitárias e do marketing.

Os conhecimentos adquiridos serão verificados aquando da elaboração de trabalhos essencialmente práticos,
efetuados sobre um produto de consumo de qualquer natureza, integrados num tipo de campanha bem definido.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Students must, at the end of the course, know the main current theories in the field of advertising and marketing
techniques. 

The gained knowledge will be checked when preparing essentially practical work performed on a consumer

product of any kind, integrated into a well-defined type of campaign.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I – Marketing

1. A Marca;

2. Identidade da Marca;
3. Âmbito de intervenção do Programa de Design Corporativo;

4. Branding.

II – A comunicação publicitária
1. Análise da mensagem publicitária:

1.1 Texto;

1.2 Narrativa, discurso;

1.3 Media;
1.4 Ideologia, sistemas e estratégias;

2. Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.

6.2.1.5. Syllabus:
I - Marketing 

1. The Brand; 

2. Brand Identity; 

3. Scope of assistance of the Corporate Design Program; 
4. Branding. 
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II - The Advertising Communication 

1. Analysis of the advertising message: 
1.1 Text; 

1.2 Narrative discourse; 

1.3 Media; 
1.4 Ideology, systems and strategies; 

2. Practical application of acquired knowledge.

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

curricular.
Ao abordar vários temas basilares do Marketing e da Publicidade, sob um ponto de vista teórico e prático,

pretende-se atingir uma visão alargada sobre estas disciplinas. Essa visão permitirá aos discentes dotar-se de

ferramentas de comunicação para atuar nas áreas em questão.

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

By addressing several fundamental issues of Marketing and Publicity, under a theoretical and practical point of

view, it is intended to reach a wider view on these subjects. This vision will enable students to equip themselves
with communication tools to act in these areas.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas teóricas são utilizadas para informar sobre as teorias e problemas associados com o campo das

técnicas de persuasão e estratégias de marketing.
Aulas práticas servirão de orientação para a execução dos trabalhos práticos. 

Nas aulas teóricas proceder-se-á a uma reflexão conjunta, com base em textos escritos e de mensagens

visuais. Nas aulas práticas acompanhar-se-á o projeto a implementar pelos alunos.
Avaliação contínua: 50.00%(Trabalhos teóricos + Testes) + 50.00%(Trabalhos Práticos).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Lectures are used to inform the theories and problems associated with the field of persuasion techniques and

marketing strategies. 
Practical lessons will guide the implementation of practical work. 

In the lectures the joint discussions will take place, based on written texts and visual messages. In practical

classes, projects will be oriented and followed by the teachers.
Continuous assessment: 50.00% (theoretical + Test Papers) + 50.00% (Practical Work).

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

curricular.

Através de exercícios práticos e do debate de ideias, é possível tornar a aprendizagem mais eficaz e efetiva,
passando da teoria à prática.

Problematização dos conceitos essenciais que constam dos conteúdos programáticos através da

apresentação de casos e da discussão dos mesmos. 
Estimulação da apresentação pelos discentes, de casos próximos com origem nas outras disciplinas ou nos

contextos de trabalho.

Pretende-se recorrer simultaneamente a recursos bibliográficos e cinematográficos como apoio à

consolidação dos dados.

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

Through practical exercises and discussion of ideas, make the most efficient and effective learning, moving

from theory to practice. 
Problematization of the key concepts contained in the syllabus by presenting cases and discussing them. 

Stimulating presentation by students of cases, with origin in other disciplines or in work contexts. 

It is intended to simultaneously use bibliographic and cinematic features as a support for data consolidation.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Arnold , C. (2009). Ethical Marketing and the New Consumer: Marketing in the New Ethical Economy.

Chichester: John Wiley & Sons Ltds. 

Lindon, D., Lendrevie, J., Rodrigues, J. V., & Dionísio. (2009). Mercator XXI. Publicações Dom Quixote.
Barthes, R. (2009). O óbvio e o obtuso. Lisboa: edições 70. 

Evaert-Desmedt, N. (2003). “Análisis semiótico de un dibujo de la prensa”. Revista Internacional de Filosofia

Iberoamericana y Teoría Social nº 21. 
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Hackley, C. (2009). Marketing: A Critical Introduction. London: Sage Publications Ltd. 
Mollerup, P. (1999). Marks of Excellence – The history and taxonomy of trademarks. London: Phaidon Press Ltd.

Neumeier, M. (2005). The Brand Gap – How to Bridge the Distance Between Business Strategy and Design: a

Whiteboard Overview. Berkeley: Peachpit Press Publications.

Olins, W. (2004). Wally Olins On Brand. London: Thames & Hudson Ltd.
Twaites, T. et al. (2002). Introducing cultural and media studies. A semiotic approach. Londes: Palgrave.

Mapa X - Projeto/Project

6.2.1.1. Unidade curricular:

Projeto/Project

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Margarida Pisco Almeida - 4hPL

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

Hélder Caixinha - 7hPL
Pedro Amado - 7hPL

Luís Pedro - 3hPL

Óscar Mealha - 3hPL
Lídia Oliveira - 1hPL

Vania Baldi - 2hPL

Maria João Antunes - 3hPL

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da UC de Projeto, os estudantes deverão ter adquirido competências que os habilitam a:

1.Conceber, especificar, prototipar e implementar um projeto multimédia;

2. Aprofundar as competências de produção de aplicações, conteúdos e serviços multimédia;
3. Operacionalizar as aprendizagens relativas às metodologias de implementação e controlo de projetos

multimédia;

4. Explorar dinâmicas de trabalho interdisciplinar e de colaboração em equipas multidisciplinares;

5. Criar espaços de reflexão e experimentação, no âmbito das problemáticas comunicacionais inerentes ao
desenvolvimento de projetos multimédia.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

At the end of the course, students should have acquired skills that enable them to:
1. Design, prototype and implement a multimedia project 

2. Improve multimedia production abilities 

3. Practice multimedia production methodologies 

4. Explore interdisciplinary dynamics, in the context of teamwork 
5. Create experimentation scenarios.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

A Unidade Curricular encontra-se organizada em 5 perfis/turmas: “Tecnologias e Saúde”, “Tecnologias
multiplataforma para a webradio 2.0”, “Tecnologia e contextos de aprendizagem”, “Tecnologia e organizações”,

“Tecnologia, cultura e territórios Aumentados”. De forma transversal a todos os perfis, são explorados os

seguintes conteúdos, que correspondem às fases de desenvolvimento projetual:

1| Estudo e especificação

Briefing e Estado da Arte

Especificação de Requisitos

Planificação Temporal
Estudo de viabilidade técnica

2| Prototipagem
Desenvolvimento do protótipo de alta fidelidade

Desenvolvimento da documentação técnica (modelos de sistema e BDs, mapas de navegação e fluxogramas)

3| Versão beta
Desenvolvimento da versão beta
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Desenvolvimento da documentação gráfica (estudo gráfico, cromático, tipográfico, das interfaces e interação)

4| Versão final

Desenvolvimento da versão final

6.2.1.5. Syllabus:

This course is organized into five profiles / classes: "Technology and Health", "Multi-platform Technologies for

Web Radio 2.0", "Technology and learning contexts", "Technology and Organizations", "Technology and

Culture". Transversely to the different profiles, all groups will work on the projects according to the following
sequence of modules.

1| Study and specification
Briefing and State of the Art

Requirements Specification

Temporal planning (Gantt)

Technical feasibility study

2 | High fidelity prototype

Development of a high fidelity prototype

Technical documentation (system design, database modelling, flowcharts, navigation maps)

3 | Beta version

Development of beta version

Graphical documentation (chromatic, typography and interface design study)

4| Final version

Development of the final version

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

curricular.

Os quatro módulos curriculares que constituem o corpus dos conteúdos programáticos da UC encontram
coerência com os cinco objetivos listados.

O primeiro objetivo é claramente operacionalizado pelo facto dos estudantes desenvolverem, para os seus

projetos, as etapas de (i) estudo/especificação, (ii) protótipo, (iii) versão beta e (iv) versão final (correspondendo

cada uma destas etapas a cada um dos 4 módulos). A completude e abrangência que se pretende alcançar
com a versão final pressupõe o aprofundamento de competências referidas no 2º objetivo. A metodologia de

trabalho utilizada em toda a UC, ilustrada por exemplo no cronograma da UC e na sequência das já referidas

etapas de desenvolvimento projetual, é demonstrativa da operacionalização do 3º objetivo. O facto dos

estudantes estarem a trabalhar em grupo e em perfis intimamente relacionados com os interesses de
investigação dos docentes permite operacionalizar os objetivos 4 e 5.

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

The four modules that integrate the corpus of the syllabus are consistent with the five goals listed. The first goal
is operationalized by the work that students develop during the following stages: (i) study and specification, (ii)

prototype, (iii) beta version and (iv) final version. The completeness and scope of the final version requires the

deepening of skills referred to in the 2nd goal. The methodology used throughout the UC, illustrated for example

in the UC timeline and following the abovementioned stages of design development, is demonstrative of the
operationalization of the 3rd goal. The fact that the students are working in groups and distributed in profiles

closely related to the research interests of the faculty allows operationalizing the goals 4 and 5.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os estudantes, organizados em grupos de 3/4, encontram-se distribuídos pelos 5 perfis, tendo, por semana, 3h

Ps com os docentes do seu perfil e 3h Ps com os docentes de apoio técnico e gráfico. A metodologia utilizada

será a exposição dos conceitos e discussão de soluções genéricas contextualizadas com os módulos

curriculares da UC, seguida de acompanhamento específico e contextualizado a cada projeto. Em cada
semana, cada grupo deverá publicar, no blogue do projeto, um resumo semanal das tarefas desenvolvidas e

resultados alcançados. No final de cada módulo, os resultados e processos são avaliados em momentos

agendados no cronograma da UC.
A avaliação compreende as seguintes componentes (discreta + final), cada uma com a nota mínima de 7

valores: componente discreta (módulos 1, 2 e 3)=50%; 2. componente final (módulo 4)=50%.

A avaliação é de natureza individual, pese embora o trabalho seja feito em equipa.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The students, organized in groups of 3/4, are distributed by 5 profiles having 3hours per week with the profile

teachers and 3 hours with teachers of technical and graphic support. The methodology used will be the

presentation of the concepts and discussion of generic solutions contextualized to the modules of the UC,
followed up by specific support to each project. Each week, students should publish in the project blog, a weekly

brief of the results achieved. At the end of each module, the results and processes are assessed at scheduled

presentations.

Assessment includes two components (discrete + final), each with a minimum grade of 7 values: discrete
component (modules 1, 2 and 3) = 50% + final component (module 4) = 50%. Assessment is individual, although

the work is done in teams.

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

As metodologias de ensino e avaliação utilizadas na UC encontram coerência com os cinco objectivos listados,

considerando a ligação entre os objetivos e os 4 módulos curriculares, desde logo pelo facto deste quatro

módulos corresponderem diretamente às componentes em avaliação e às apresentações e entregas: os três
momentos de avaliação discreta (50%) correspondem, respetivamente, aos três primeiros módulos dos

conteúdos (Estudo e Especificação, Protótipo e Versão Beta) e as datas destas avaliações estão sincronizadas

com o final de cada modulo; o momento de avaliação final (50%) corresponde ao 4º módulo (entrega da Versão
Final).

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

Teaching and evaluation methodologies are consistent with the five objectives, considering the connection

between the objectives and the four curricular modules, as these modules correspond directly to components in
assessment and to presentations and deliveries: the three moments of discrete evaluation (50%) correspond,

respectively, to the first three modules of the content (Study and Specification, Prototype and Beta Version) and

the dates of these evaluations are synchronized with the end of each module; the final assessment (50%)
corresponds to the 4th module (Final Version).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

England, E. & Finney, A (1999) Managing Multimedia, Project Managing for Interactive Media. Addison-Wesley.

Friedlein, A. (2001). Web Project Management, Delivering Successful Commercial Web Sites. Wheel.
Krug, S. (2005). Don't Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability, 2nd Edition. New Riders

Press

Pressman, R. (2001) Software engineering: a practitioner's approach (5th Edition). New York: McGraw-Hill.
Strauss, R. (1997). Managing Multimedia Projects. Focal Press.

Weimer, J. (1995). Research techniques in human engineering. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Dave, T. (2005). Agile web development with rails: a pragmatic guide. Raleigh (NC): The Pragmatic Bookshelf.

Craig, L. (2004) Agile and iterative development: a manager's guide. Boston (MA): Addison-Wesley.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objectivos de aprendizagem das unidades

curriculares. 

As UC conjugam a componente teórica com componentes teórico-práticas e práticas laboratoriais, incluindo

objetivos de aprendizagem nos domínios do saber e do saber-fazer. Nas aulas T, promove-se a aquisição de
conhecimento e o desenvolvimento de estratégias cognitivas, através dos métodos expositivo e interrogativo.

Nas aulas P, pretende-se desenvolver competências de investigação e competências operativas, motivando-se

a participação dos estudantes e implementando-se métodos e estratégias didáticas diversificadas: trabalho
científico e projetual; apresentações orais; visitas de estudo; aprendizagem tutorada. Dada a proximidade na

relação docente/estudante, o estudante consegue um feedback contínuo do seu processo de aprendizagem.

São utilizados meios digitais e AV no suporte ao processo de ensino-aprendizagem. A construção de bases

partilhadas de conhecimento e a comunicação não presencial entre estudantes e professores são sobretudo
assegurados pelo Moodle, SAPOCampus e Facebook.

6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 

The courses balance their theoretical component with theoretical/practical and laboratorial components by
including learning goals within the domain of knowledge and know-how acquisition. In the theoretical classes,

the acquisition of knowledge and the development of cognitive strategies are promoted through presentation

and interrogative/discussion methods. Practical classes are used to develop research and operative

competences by motivating students’ participation and by implementing various didactic methods and



12/23/2014 ACEF/1415/10602 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7b082435-d3d3-1bc2-78da-543facaddc6d&formId=7b69619e-7662-9552-97f2-5444f06f0… 112/138

strategies: scientific and project work, oral presentations, field trips, tutorials. Close teacher/student interaction

enables the student to obtain almost a continuous feedback during the learning process. Digital resources are

used to support the teaching/learning process. The building of shared resources and online communication

between teachers and students are mostly assured through Moodle, SAPO Campus and Facebook.

6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao

estimado em ECTS. 

A adequação da carga média de trabalho é verificada em diferentes momentos no decorrer do ano letivo. A
primeira verificação ocorre durante a parte letiva, tanto do 1º como do 2º semestre, através da reunião da

Comissão Curso, na qual é analisada a carga média de trabalho de cada UC. O segundo momento de

verificação ocorre no final de cada semestre, através do preenchimento pelos estudantes do inquérito

disponibilizado no SGQ_UC. Os dados disponibilizados no SGQ_UC referentes a esta questão mostram que
existe uma grande proximidade entre os ECTS efetivos e a carga média de trabalho referida pelos estudantes

para cada UC, demonstrando que o número de ECTS é ajustado. No entanto, sempre que são detetadas

situações pontuais de desvios significativos, a direção de curso tem o cuidado de analisar, em conjunto com o
regente da UC, o respetivo programa de modo a proceder às alterações adequadas para um melhor ajuste da

carga média de trabalho ao número de ECTS.

6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS. 

The workload appropriateness is verified throughout the academic year. It is first verified at a class level, during
the 1st and 2nd semester, through meetings held by the Program Committee (PC), in which the workload for

each course is analysed. At the end of each semester the workload is verified once again through the

completion of the QMS_CU questionnaire. The results obtained in relation to this issue clearly show that there is
a similarity between the courses’ ECTS and the students’ perceived workload, demonstrating that the attributed

number of ECTS for each course is appropriate. However, if noticeable single case differences are detected, the

program’s coordination team, in close cooperation with the course teacher, will assure that the adequate

changes will take place in order to adjust the workload to the number of ECTS.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de

aprendizagem da unidade curricular. 

A metodologia de avaliação das UC é definida em função dos objetivos de aprendizagem e é apresentada aos
estudantes no inicio de cada semestre. Durante os semestres, são realizadas reuniões da CC, nas quais estão

representados os docentes e os estudantes, com o objetivo de serem analisadas e discutidas as situações

consideradas relevantes em cada UC, nomeadamente, as metodologias de ensino e o processo de avaliação.

No final de cada semestre, os estudantes preenchem, de forma anónima, os questionários do SGQ_UC, que
aferem a adequação da avaliação de cada UC em função dos objetivos de aprendizagem e dos quais pode

resultar um PMO. Das reuniões da CC pode igualmente resultar um PMO. Nestes casos, são elaborados

relatórios contendo, entre outros aspetos, sugestões de melhoria, que são enviados aos docentes

responsáveis. Em resposta ao PMO, os docentes devem elaborar Planos de Melhoria, que posteriormente
serão validados pela CC, pela UO e pelo CP.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning

outcomes. 
The assessment methodology used in each CU is defined according to the learning goals and is presented to

students at the beginning of each semester. During the semester PC meetings are held, in which teachers and

students are represented, with the purpose of analyzing and discussing issues outlined as relevant in each CU
such as, teaching methods and the assessment methodology adopted. At the end of each semester students

anonymously fill out the QMS_UC questionnaires, which include questions regarding the adequacy of the

assessment methods used in each CU according to its learning goals. A plan for adjusting some of the CU’

inherent variables may be provided based on results from the PC meeting and the questionnaires. This plan
may include suggestions for improvements that are then sent to the teachers responsible for each course.

Teachers must then elaborate an Improvement Plan, which will afterwards be approved by the PC, the Head of

the Department and the Pedagogic Council.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 

As articulações curriculares comuns na licenciatura permitem abordagens transversais e multidisciplinares a

estas atividades científicas. A UC de Projeto, fornece um contexto para a operacionalização destas

articulações, bem como de colaborações com projetos de investigação em curso noutras áreas científicas,
noutros ciclos de ensino e noutras instituições/centros de investigação (cf. 3.2.2 e 3.2.3). No âmbito do

Research Day UA têm sido convidados alunos para participar na demonstração de projetos realizados no

âmbito do CETAC.MEDIA e que tiveram algum tipo de articulação com a UC de Projeto.

Algumas UC envolvem os alunos na realização de estudos que exploram as temáticas curriculares, abordando-
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as numa perspetiva científica. Espaços de desenvolvimento de competências de investigação, de análise de

dados, de reflexão e de argumentação, com resultados apresentados em seminários e conferências nacionais

e internacionais e em redes internacionais.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 

The collaborations between courses, something common in the program, enable transversal and

multidisciplinary approaches to these joint scientific activities. The Project course provides a context for putting

into practice these collaborations, as well as collaborations with on-going research projects from post-
graduation programs and other institutions and Research Centers (RC) (see 3.2.2 and 3.2.3). Students have

been invited to participate in the UA’s Research Day event by presenting and demonstrating projects developed

in collaboration with the CETAC.MEDIA RC or the Project course. Some courses involved students in studies,
related with curriculum related themes, through the application of a scientific approach. These activities

provided the students with research, data analysis and interpretation competences further used in national and

international seminars and conferences and also in international research networks.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2011/12 2012/13 2013/14

N.º diplomados / No. of graduates 46 57 41

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 33 36 26

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 9 11 6

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 4 6 6

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 2 3

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades

curriculares. 
Do estudo comparativo do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos, conclui-se que

na quase totalidade das áreas científicas o sucesso escolar foi superior à média global (83%), variando entre

87% (Ciências Jurídicas) e 100% (Estudos Literários). Verifica-se ainda que, nas áreas científicas de Gestão

(60%) e dos Estudos Culturais (64%) o sucesso escolar foi inferior à média.
Da análise comparativa do sucesso escolar das UC do ciclo de estudos, conclui-se que em aproximadamente

20% das UC o sucesso escolar foi inferior à média global (86%), destacando-se a UC de Laboratório Multimédia

4 (58%) e as UC da área científica de Gestão, Gestão de Recursos Humanos (59%) e Gestão de Empresas
(61%). Verifica-se ainda que, em aproximadamente 50% das UC o sucesso escolar foi superior à média global,

variando entre 92% (Movimentos Artísticos Contemporâneos) e 100% (Guionismo, Semiótica da Comunicação,

Laboratório Multimédia 2 e Expressões da Lusofonia).

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related

curricular units. 

It was possible to conclude, from the comparative study done regarding scholar success in the different

scientific areas in the study cycle, that the scholar success was above average (83%), oscilating between 87%
(Legal Sciences) and 100% (Literature Studies). It was also verifiable that the results were below average in

areas such as Management (60%) and Culture Studies (64%).

From the comparative analysis done in regards to the program’s CU, we were able to conclude that in

approximately 20% of the CU scholar success was below average (86%), with LMM4 standing out (58%)
alongside CU such as Management and Human Resource Management (59%) and Business Management

(61%). It was verified that in approximately 50% of the CU the success was above average ranging from 92%

(Contemporary Artistic Movements) and 100% (Script Writing, Communication Semiotics, LMM2 and
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Lusophone Expressions.

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de ações de

melhoria do mesmo. 
Como já foi salientado em pontos anteriores, o processo de garantia de qualidade promove, em várias fases e

através de mecanismos diversos, uma avaliação das UC, com a participação ativa de todos os intervenientes

(docentes, estudantes, diretores de curso, diretores de departamento, conselho pedagógico). Neste processo,
os resultados da monitorização do sucesso escolar em cada UC, quando inferiores a um determinado valor

referencial ou quando desviantes face à média de sucesso nas outras UC de um mesmo departamento,

despoletam a necessidade de ser definido um Plano de Melhoria. Neste plano, os docente responsáveis pelas

UC propõem um conjunto de ações de melhoria para a promoção do sucesso escolar, que é posteriormente
analisado e aprovado pela CC e validado pelo Diretor da UO e pelo CP, para ser colocado em prática no ano

letivo seguinte, melhorando a ação pedagógica.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 
As previously outlined, the quality assessment process promotes, at various stages and through diverse

mechanisms, course assessment with the active participation of all the people involved (teachers, students,

course coordinators, head of the department, pedagogical council). In this process the results achieved, when

below a reference value or when too divergent from the overall average of the remaining courses within the
department, provide grounds for the proposal of an Improvement Plan. In this plan, the teachers responsible for

the course propose a set of actions for improving results that is then analysed and approved by the SC and

validated by the head of the Department and the Pedagogic Council to then be put into practice the following

academic year, with the goal of improving the pedagogical activity developed.

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos /

Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related w ith the study programme's area.
54.3

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained

employment in other areas of activity
22.9

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates

that obtained employment until one year after graduating
81.5

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do
ciclo de estudos e respectiva classificação (quando aplicável). 

O CETAC.MEDIA - Centro de Estudos das Tecnologias e Ciências da Comunicação é uma unidade de

investigação instituída em 2007, conjuntamente pela Universidade de Aveiro / Departamento de Comunicação e

Arte e pela Universidade do Porto/Faculdade de Letras, e tem por objetivos a investigação e a formação
avançada (pós-graduada) na área científica das Ciências e Tecnologias da Informação e da Comunicação.

Desenvolve a sua atividade científica em torno de quatro grandes áreas de investigação:

- Comportamento Informacional
- Organização e Representação da Informação

- Processos de Comunicação em Novos Media

- Aplicações de Media Participativos

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if
applicable). 

The CETAC.MEDIA - Centre on Information and Communication in Technologically Mediated Contexts is a

research centre established since 2007 hosted by the Universities of Aveiro (Dept. of Communication and Art)
and Porto (Faculty of Humanities). CETAC.MEDIA develops its scientific activity around four major research

areas:
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- Informational Behavior

- Organization and Representation of Information

- Communication Processes in New Media
- Applications of Participatory Media

7.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais

com revisão por pares, nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos (referenciação em
formato APA):

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/7b69619e-7662-9552-97f2-5444f06f02f9

7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/7b69619e-7662-9552-97f2-5444f06f02f9
7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento

económico. 

As atividades científicas e tecnológicas desenvolvidas no CETAC.MEDIA (http://www.cetacmedia.org) têm
impacto real ao nível da análise, prototipagem, desenvolvimento e avaliação de produtos e ambientes de

comunicação multimédia interativa. Este trabalho de investigação é maioritariamente realizado no âmbito de

projetos financiados por empresas e organizações, no âmbito das quais esse conhecimento gerado ganha

elevado potencial de transferência para as dinâmicas económicas de valorização de produtos e processos. O
número de projetos desenvolvidos em parceria e com financiamento quer de empresas quer de outros

entidades do tecido sócio territorial, como se pode verificar no Relatório de Atividades de 2013, é expressão

objetiva do referido impacto. Destacamos algumas das entidades que financiaram projetos, no ano de 2013: PT

Inovação e PT Comunicações, CIRA - Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, Camara Municipal da
Amadora, SAPO Labs, Museu Nacional Soares dos Reis, entre outros

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 

Scientific and technological activities in CETAC.MEDIA (http://www.cetacmedia.org) have real impact on the
analysis, prototyping, development and evaluation of products and interactive multimedia communication

environments. This research work is mainly carried out under projects funded by companies and organizations,

within which this generated knowledge gains high potential for transfer to the economic dynamics of products
and processes valorisation. The number of projects developed in partnership and with funding either from

companies or other entities of the territorial social fabric, can be seen in the 2013 Activity Report, is objective

expression of that impact. We highlight some of the entities that financed projects in the year 2013: Innovation

and PT Communications, CIRA - Intermunicipal Community of Aveiro Region, City Hall da Amadora, SAPO Labs,
National Museum Soares dos Reis, among others

7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e

internacionais. 
As atividades científicas e tecnológicas do CETAC.MEDIA são realizadas no âmbito de parceria nacionais e

internacional como se pode constatar quer ao nível do envolvimento dos investigadores na dinamização de

publicações e eventos científicos assumindo responsabilidades nos respetivos Comités Científicos e Comités

de Organização, quer como parceiros em Projetos Nacionais e Internacionais, com especial destaque para as
parceria na Europa e Brasil. Refletindo-se esta última no número expressivo de alunos de doutoramento

brasileiros que conseguimos atrair anualmente. O CETAC.MEDIA tem intervenção em outros países,

nomeadamente, Moçambique, Angola e Timor-Leste fazendo um trabalho de transferências de boas práticas de

investigação e de promoção de criação de formação em ciências e tecnologias da comunicação nesses países.
A nível nacional tem presença na SOPCOM e nas relações com as outras UI de comunicação (CECL, CIMJ,

CICANT)

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships. 

Scientific and technological activities CETAC.MEDIA are carried out under national and international partnership

as can be seen both in terms of the involvement of researchers in leading scientific publications and events

taking responsibility in the respective Scientific Committees and Organising Committees, either as partners in
National and International Projects, with particular emphasis on partnership in Europe and Brazil. Reflecting, this

last, in a significant number of Brazilian doctoral students that we attract annually. The CETAC.MEDIA has also

intervention in other countries, including Mozambique, Angola and East Timor transferring of good research
practices and promoting the creation of training in science and communication technologies in these countries.

Nationally operates in SOPCOM and relations with other UI communication (CECL, CIMJ, CICANT)

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 

O investimento das universidades em I&D é um caminho que não pode deixar de ser seguido. Esta componente
da atividade da UA, realizada muitas vezes em colaboração com outras instituições, representa não só uma via

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/7b69619e-7662-9552-97f2-5444f06f02f9
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/7b69619e-7662-9552-97f2-5444f06f02f9
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primordial para o cumprimento do seu compromisso com a sociedade, como uma oportunidade para se afirmar

como instituição de referência nacional e internacional. No sentido de concretizar estes objetivos os
colaboradores da UA são incentivados a: aumentar o número de artigos e outras publicações científicas,

aumentar o número de citações por artigo, consolidar as áreas científicas existentes e aumentar o número de

áreas presentes no ISI.

O sucesso destes objetivos de investigação é avaliado através da medição da qualidade, quantidade e
importância: quantidade e tipos de financiamento da investigação; número de apresentações em conferências,

capítulos de livros, publicações de livros; número de publicações; número de citações e número de áreas

científicas no ISI web of Science

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 

Continuing its investment in R&D is the way forward for the university. This component of its activity, often

undertaken in cooperation with other institutions and entities, is not only an essential step towards the

fulfillment of the UA’s commitment to society, but also an opportunity to assert itself as an institution of national
and international reference. In order to achieve these goals, university staff are encouraged to: increase the

number of papers and other scientific publications, increasing the number of citations per paper, consolidate

existing scientific areas and increase the number of fields present in ISI. The success of these research
objectives is assessed by measuring quality, quantity and importance: the amount and types of research

funding, number of conference presentations, book chapters, book publications, number of publications, number

of citations and number of science in ISI Web of Science.

7.3. Outros Resultados

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3

7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação
avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos. 

NTC promove e participa num conjunto de atividades destacando-se: i) Made in DeCA (MID) - evento de mostra

de curtas-metragens com produção e conteúdos de estudantes de NTC; ii) Academia de Verão - dinamização

de 2 programas na área de CTC destinados a estudantes do secundário; iii) Participação na Semana Aberta da
Ciência e Tecnologia; (iv) Research Day, participação no evento aberto à comunidade com a demonstração de

projetos realizados no âmbito do CETAC.MEDIA; e (v) DeCAWebEx, webrádio produzida por uma equipa que

inclui alunos de NTC.

Vários alunos de NTC têm colaborado ao longo dos últimos anos como bolseiros de investigação em tempo
parcial, enquadrados em projetos de I&D, por exemplo, projetos no âmbito do SAPO Labs da UA. 

Promoção de eventos abertos de divulgação tecnológica, Conversas2.0 e Conversas2.beer, realizados em

espaços públicos da cidade, diversas vezes com alunos de NTC como oradores.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific

area(s) of the study programme. 

NTC promotes and participates in a set of activities such as: i) Made in DeCA – a show of short films filmed and
produced by the students; ii) Summer Academy – offer and supervision of 2 programs in the area of STC aimed

at secondary school students; iii) Participation in the UA’s Science and Technology Open Week; iv) UA’s

Research Day - an event open to the academy in which projects developed in collaboration with the

CETAC.MEDIA RC are presented and demonstrated; v) DeCAWebEx, a webradio produced by a team which
includes NTC students.

Several NCT students have collaborated over the years as part time research fellows in R&D projects in SAPO

Labs UA. There have also been some events such as Conversas2.0 and Conversas2.beer that have been set in

local public venues and that have had current and former students participate as both speakers and attendees.

7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a

ação cultural, desportiva e artística. 

Exemplos das atividades enunciadas em 7.3.1 incluem os projetos no âmbito do SAPO Labs: SAPO Campus
uma plataforma de partilha e comunicação para o contexto educativo atualmente utilizada por mais de 100

instituições; Bussaco Digital uma plataforma da FMB com o objetivo de contribuir para a reflorestação da Mata

do Buçaco. Outras dessas atividades também têm impacto na comunidade, utilizando espaços culturais

públicos para a organização de eventos dinamizados por estudantes e docentes de NTC, p. ex. a realização do
MID no Teatro Aveirense. A DeCAWebEx tem contribuído, ao nível da divulgação científica e cultural, através da

tipologia de programas que emite. Realização de ações de transferência de competências e conhecimentos

aos estudantes do ensino secundário através da Academia de Verão. Como resultado dos trabalhos produzidos
nas UC, destacam-se os templates para os blogues da plataforma SAPO Blogs, permitindo enriquecer a oferta
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da empresa para a comunidade.

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and

artistic activities. 

Examples of activities listed in 7.3.1 include projects developed with SAPO Labs: SAPO Campus, an education

communication and sharing platform currently used by over 100 institutions; Bussaco Digital a platform used by
the Fundação Mata do Buçaco with the goal of contributing to the reforestation of the Buçaco woods. Other of

these activities have impact on the local community through the use of public cultural venues in events

organized by students and teachers such as in the case of Made in DeCA held at the Teatro Aveirense.

DeCAWebEx has contributed to the dissemination of scientific and cultural content through its programs.
Knowledge and know-how sharing has also been promoted through activities developed throughout the

Summer Academy. The development of blog templates in the context of a course, in collaboration with SAPO,

has enabled the increment of solutions offered by the company to the Portuguese speaking community of
bloggers.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o

ensino ministrado. 

As informações divulgadas sobre a instituição, o ciclo de estudo e o ensino ministrado são da responsabilidade
de um conjunto de órgãos e serviços competentes, nomeadamente os Serviços de Comunicação, Imagem e

Relações Públicas, responsáveis pela comunicação da universidade com o exterior. De acordo com a política

da UA para a divulgação e promoção da sua oferta educativa, o envolvimento das Unidades Orgânicas e dos
Diretores de Curso é crucial nesta tarefa, já que eles são os responsáveis pela atualização regular da

informação disponível sobre cada ciclo de estudo, quer em língua portuguesa, quer em língua inglesa. Todas as

informações são divulgadas na página on-line da Universidade de Aveiro, em brochuras, bem como através da

presença em feiras, visitas às escolas secundárias, a organização da Semana da Ciência & Tecnologia, da
Academia de Verão, entre outros eventos, com o objetivo de divulgar a UA e atrair um público motivado.

7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the education

given to students. 
The information made available about the institution, the degree programme and the teaching given is the

responsibility of a number of university bodies and services, particularly the Communication, Image and Public

Relations Services which are responsible for communication with the community. In accordance with the

university’s policy for the dissemination and promotion of its educational offer, the involvement of the
Departments and the Degree Directors is essential for this task, since they are responsible for the regular

updating of the information available about each degree programme, both in Portuguese and in English. All the

information is made available on the university’s website, in brochures, and through participation in fairs, visits

to schools, and through the organisation of the Science and Technology Week, the Summer Academy, and other
events, with a view to promoting the UA and attracting motivated publics.

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros matriculados na instituição / Percentage of foreign students 5.9

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

(in)
2.1

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

(out)
5.1

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 0

Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 4

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 

Caráter pioneiro e inovador do curso, com reputação consolidada na área das CTC, tendo conseguido afirmar-
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se como marca, procurada por um grande nº de estudantes como 1ª escolha na candidatura ao ES.
Percentagem de desemprego inferior à da maioria dos cursos concorrentes e à média nacional de desemprego

na área científica, de acordo com os Dados e Estatísticas de Cursos Superiores, do MEC.

Capacidade para manter íntegra a sua identidade enquanto licenciatura que interliga e harmoniza as áreas das

Ciências da Comunicação e das Tecnologias da Comunicação, acompanhando as evoluções nos paradigmas
comunicacionais e tecnológicos.

Natureza eclética do plano de estudos, que acolhe estudantes com formação heterogénea e permite um perfil

de saída com plasticidade, atendendo aos domínios tecnológicos de especialização e de aplicação dos

conhecimentos e competências.
Esforços de divulgação da licenciatura: apresentação do curso a estudantes do ensino secundário; produção

de vídeos e sua disseminação; dinamização do espaço institucional e da página de NTC no Facebook.

Corpo docente motivado, com formação académica de base diversificada, mas complementar, múltiplos
interesses de investigação, formação avançada e experiência científica na área de CTC.

Equipa docente que integra quadros de empresas nacionais de referência na área de CTC.

Definição de objetivos de aprendizagem e seleção de metodologias de ensino e estratégias didáticas que

consideram a realidade do mercado de trabalho no domínio de atuação da licenciatura, com ênfase nas
metodologias de trabalho projetual e em grupo e defesas públicas de trabalhos e projetos.

Relação de proximidade, espírito de tutoria e dinâmicas de acompanhamento que os docentes estabelecem

com os estudantes e que estes estabelecem entre si, decorrentes das práticas sistemáticas de trabalho

projetual e em grupo e dos perfis heterogéneos dos estudantes.
Integração de iniciativas de extensão e transferência dos saberes nas atividades letivas, pelo desenvolvimento

de trabalhos e projetos académicos em colaboração com entidades externas, em setores diversos.

Criação e manutenção de ligações com universidades parceiras de outros países, sobretudo europeus, que

possibilitam oferta internacional de formação em mobilidade.
Vitalidade e sucesso de iniciativas de divulgação dos projetos dos estudantes, como é o caso do MID.

Capacidade para contornar algumas das limitações ao investimento em recursos materiais decorrentes da

atual conjuntura económica, nomeadamente através de parcerias com empresas.
Qualidade dos estúdios e equipamentos audiovisuais.

Bom funcionamento e transparência da CC, permitindo aos estudantes de NTC reportar dúvidas ou

dificuldades, potenciando a celeridade da sua resolução.

Pessoal não docente qualificado e experiente no apoio a estudantes da área do multimédia/audiovisual.
Integração do curso num Departamento que convida à criação de iniciativas multidisciplinares de cruzamento

das áreas da Música, Design e CTC.

8.1.1. Strengths 
The pioneer and innovative nature of the program, with an already consolidated reputation in the area of STC,

has enabled it to affirm itself as a brand and attract a great deal of students as their first choice when applying

for HE.

A lower % of unemployment when compared with the majority of the competing programs and the national
average within the STC scientific area, according to the Data and Statistics related with HE provided by the

MES.

The capability to keep true to its identity as a program that links and harmonizes the areas of STC and IT while
keeping up-to-date with the evolution of communication and technology paradigms.

The eclectic nature of the program curriculum, which receives students with a highly heterogeneous academic

background and enables a highly level of plasticity in the resulting profile provided, according to technological

specialization domains and the use of knowledge and competences.
Efforts to publicize the program: presenting the program to secondary school students; production of

audiovisual content and its dissemination; activity on UA’s web page and on NTC’s Facebook page.

Motivated teaching staff, with diversified yet complementary academic backgrounds, as well as multiple

research interests, advanced training and scientific experience in the area of STC.
Teaching staff, which includes members of national companies considered a reference in the area of STC.

Definition of learning goals and the selection of teaching methodologies and didactic strategies, which take into

consideration job market reality within the domain of the program, with an emphasis on project methodologies
and their public presentation.

Close relationship, tutoring spirit and follow-up dynamics established by the teaching staff with the students and

the students among themselves, as a result of systematic group project practices and the students’

heterogeneous profile.
Integration of knowledge transfer and extension initiatives in lecture activities, through the development of

academic work and projects, in collaboration with external entities from various sectors. 

Establishment and nurturing of networks with HE partners from other countries, mostly European, which enable

international mobility training opportunities.
Dynamism and success of student project dissemination initiatives such as MID.

Ability to overcome certain limitations, due to present economical conjectures, related with the investment in

equipment resources, achieved through partnerships with companies.
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The quality of the audiovisual studios and equipment.
Well working and transparent CC, which enables NCT students to report their doubts and difficulties thus

promoting their rapid solving.

Student support by qualified and experienced non teaching staff in the areas of multimedia and audiovisual

content production.
Program integration in a department that promotes the creation of multidisciplinary initiatives, which involve the

Music, Design and STC.

8.1.2. Pontos fracos 
Plano de estudos que carece de alguma flexibilidade, não permitindo ainda que, numa lógica consentânea com

Bolonha, seja dada ao estudante a possibilidade de decidir a forma de obtenção de um conjunto determinado de

ECTS. 

O foco científico e técnico de algumas UC não é totalmente explícito nas suas atuais designações, como é o

caso das UC de “Imagem Digital Estática”, “Imagem Digital Dinâmica”, “Ergonomia de Sistemas” e

“Implementação e Controlo de Projetos Multimédia”. 

Dificuldade em promover, junto dos estudantes, o reconhecimento da importância de algumas UC de natureza

mais teóricas e/ou em área científicas complementares para o seu processo formativo. 

Existência de discrepâncias no nº de ECTS associado aos Laboratórios Multimédia 1, 2, 3 e 4.

Alguma insuficiência de recursos, nomeadamente espaços físicos, equipamento informático e audiovisual.

8.1.2. Weaknesses 

The program curriculum lacks some flexibility and does not allow, according to Bologna, the student to choose

how to achieve a certain number of ECTS.

The scientific and technical focus of some of the CU is not completely explicit in their titles, such as in the case

of “Static Digital Image”, “Dynamic Digital Image”, “Ergonomics Of Systems” and “Implementation and Control

of Multimedia Projects”.

Difficulty in promoting the students’ recognition of the importance of some of the CU of a more theoretical

nature and/or in scientific areas complementary to their qualification process.

A discrepancy in the number of ECTS between the Multimedia Laboratories 1,2, 3 and 4.

The need for more resources such as physical spaces and audio-visual and informatics equipment

8.1.3. Oportunidades 

O recente reconhecimento por parte de agências e iniciativas internacionais, como é o caso do H2020, da

importância dos estudos interdisciplinares e do papel dos novos media na criação de sinergias com outras

áreas e na construção de plataformas de convergência científica.

Os alunos têm a possibilidade de aprofundarem os seus conhecimentos e continuar a sua formação via regime

de continuidade para o Mestrado em Comunicação e Multimédia.

Contribuição para o desenvolvimento de I&D pela via da participação em projetos de I&D e relação com

projetos de mestrado e doutoramento.

Demonstração de interesse e abertura de entidades externas para estabelecerem acordos de parceria e de
colaboração com a licenciatura em NTC.

Preocupação do Governo em agir no sentido de “minimizar o baixo número de cidadãos na área das
cibercompetências”, bem como “explorar a potencial criação de empregos nesta área”.

(http://eskills.dge.mec.pt/)

A falta de profissionais no desenvolvimento Web de frontend que implica um cruzamento de disciplinas que vão
desde as tecnologias, o design, a comunicação e os conteúdos.

Facilidade de criação de um negócio próprio, estimulando a criação de novos postos de trabalho, na área

científica do curso.
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8.1.3. Opportunities 

The recent recognition, by international agencies and initiatives, of the importance of interdisciplinary studies

and the role of new media in the creation of synergies with other areas and the construction of science
convergence platforms.

Students have the possibility of further building their knowledge and continuing their qualification via the

continuity to the Master Program in Communication and Multimedia.

Contribution to the development of R&D through the participation in ongoing R&D projects at a master and

doctoral level.

Interest and openness demonstrated by external entities in the establishment of agreements with the NCT

program.

The governmental concern in acting in order to “minimize the low number of citizens in the area of

“cybercompetences”, as well as “exploring the potential do create jobs in this area”. (http://eskills.dge.mec.pt/)

The lack of Web front-end professional developers, which implies the mixing of subjects that range from
technologies, design, communication and content production.

The ease with which a self owned business may be created, thus stimulating the creation of new jobs

placements in the program’s scientific area.

8.1.4. Constrangimentos 

A comum, mas não correta, associação do curso às áreas (i) da comunicação social e (ii) da engenharia

informática.

A conjuntura socioeconómica atual pode dificultar o acesso e/ou continuação dos estudantes no Ensino

Superior em função dos custos associados.

A atual conjuntura económica tem limitado o investimento e a manutenção de recursos materiais e espaços.

8.1.4. Threats 

The common, however incorrect, associations of the program with areas like i) Social Communication and ii)
Informatics engineering.

The present social economic conjecture may difficult students’ access to and/or conclusion of their HE studies

due to their associated costs.

The present economic conjecture has limited the investment and maintenance costs in resources and working

spaces

9. Proposta de ações de melhoria

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 

Introduzir, no 2º ano do plano de estudos, duas UC de opção em outras áreas científicas: no 1º semestre uma

UC de opção fechada e no 2º semestre uma UC de opção livre.

Alterar as designações das UC “Imagem Digital Estática”, “Imagem Digital Dinâmica”, “Ergonomia dos

Sistemas” e “Implementação e Controlo de Projetos Multimédia” para “Imagem Digital e Fotografia”, “Vídeo e

Animação”, “Interação e interfaces” e “Metodologia do Projeto Multimédia”, respetivamente. Decorrente desta
alteração, no caso específico da UC de “Vídeo e Animação”, a área científica deverá ser alterada para CTC.

Diminuir o número de ECTS nas UC de “Laboratório Multimédia 3” e “Laboratório Multimédia 4”, conseguindo-

se assim a uniformização do número de ECTS nas UC de Laboratório Multimédia 1, 2, 3 e 4 e alocação desses
ECTS às UC de opção em outras áreas científicas. Atendendo ao facto da UC de “Laboratório Multimédia 5” se

encontrar no último da licenciatura e exigir um grande investimento no estudo e trabalho autónomo considera-
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se que o número de ECTS desta UC é adequado.

Construção de uma extensão do departamento, que complementará o espaço já existente, e no qual estão

previstos estúdio croma, estúdio audiovisual, laboratórios informáticos. Por outro lado, está já a ser feito um
levantamento exaustivo de necessidades ao nível do equipamento informático e audiovisual e respetiva

orçamentação para candidatura a programas de financiamento.

9.1.1. Improvement measure 
Insert two option courses in other scientific areas, in the 2nd year of the curriculum: a closed option course in

the 1st semester and a free option course in the 2nd semester.

Change the names of the courses "Digital Image - Static", "Dynamic Digital Image", "System Ergonomics" and
"Implementation and Control of Multimedia Projects" to "Digital Image and Photography", "Video and

Animation", "Interaction and interfaces" and "Methodology of Multimedia Project", respectively. As a result of

this change, and in the specific case of the course "Video and Animation", the scientific area should be changed

to CTC.

Decrease the number of ECTS in "Multimedia Laboratory 3" and "Multimedia Laboratory 4" courses. This will

allow for standardization of the number of ECTS in Multimedia Laboratory 1, 2, 3 and 4 and placing these ECTS in
optional courses in other scientific areas. It is considered that the number of ECTS of "Multimedia Laboratory 5"

is appropriate and does not need to be changed, since this subject is in the last year of the degree and requires

a large investment in study and self-employment.

Construction of an additional extension to the Department of Communication and Art, where there will be one

Chroma Studio, an Audio-visual Studio and Informatics Laboratories. On the other hand, is already being done an

exhaustive survey of needs, as far as computer and audio-visual equipment is concerned, and a budgeting to

support an application for funding programs.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

Considera-se que as ações de melhoria referentes à reestruturação do plano de estudos têm uma prioridade

alta e as restantes ações de melhoria uma prioridade média.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

It is considered that improvement actions regarding curriculum’ restructuring have a high priority, while the

remaining improvement actions have an average priority.

9.1.3. Indicadores de implementação 

Existência de 12 ECTS no 2º ano da licenciatura, 6 em cada semestre, que o estudante pode obter mediante a

realização de UC em outras áreas científicas. 

Alteração da designação das UC “Imagem Digital Estática”, “Imagem Digital Dinâmica”, “Ergonomia de

Sistemas” e “Implementação e Controlo de Projetos Multimédia”, tornando claro o foco científico e técnico das

UC. Considera-se que estas alterações poderão refletir-se num eventual aumento do interesse de potenciais
candidatos em frequentar licenciatura em NTC.

Uniformização do número de ECTS nas UC Laboratório Multimédia 1, 2, 3 e 4.

Aumento do número de ECTS nas UC de opção em outras áreas científicas.

Aumento da quantidade e/ou renovação do equipamento informático e audiovisual e aumento do número e
tipologia de espaços físicos. 

9.1.3. Implementation indicators 

Existence of 12 ECTS in the 2nd year of the degree, 6 in each semester that the student’s can obtain in UC of

other scientific areas.

Change in the name of UC "Digital Image - Static", "Digital Image - Dynamic", "System Ergonomics" and

"Implementation and Control of Multimedia Projects", making clear the scientific and the technical focus. It is
considered that these changes may increase the interest in potential candidates in attending the degree in NTC.

Standardization of the number of ECTS in UC Multimedia Laboratory 1, 2, 3 and 4.
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Increased number of ECTS in UC option in other scientific areas.

Increasing the amount and/or renew of computer’s and audio-visual equipment’s and increasing the number and

type of physical spaces.

10. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 

Alteração da designação:

“Imagem Digital-Estática” para “Imagem Digital e Fotografia”
“Imagem Digital-Dinâmica” para “Vídeo e Animação”

“Ergonomia dos Sistemas” para “Interacção e Interfaces”

“Implementação e Controlo de Projectos Multimédia” para “Metodologia do Projecto Multimédia”

A área científica de “Vídeo e Animação” alterada de Design para CTC
Inserção, no 2º ano, das UC de opção fechada e UC de opção livre, no 1º e 2º semestre, respetivamente

As UC “Cultura e património” e “Expressões da Lusofonia” deixarem de ser obrigatórias e serem incluídas nas

opções da UC de opção fechada
Constituição das opções na UC de opção fechada:

Criatividade, comunicação e ludicidade

Cultura Portuguesa Contemporânea

Cultura e património
Empreendedorismo

Expressões da Lusofonia

Inglês 1

Redução do número de ECTS de 12 para 10 nas UC de LabMM3 e LabMM4.

A UC “Sonorização Para Multimédia” passar do 2º semestre para o 1º semestre.

A UC “Direitos de Autor em Multimédia” passar do 2º ano para o 1º ano.

10.1.1. Synthesis of the intended changes 

Change in the name:

"Digital Image - Static" to "Digital Imaging and Photography"

"Digital Image - Dynamic" to "Video and Animation"
"Systems Ergonomics" to "Interaction and Interfaces"

"Implementation and Multimedia Projects Control" to "Multimedia Project Methodology"

The scientific area of UC "Video and Animation" modified from design to CTC.

Inclusion in the 2nd year, the UC closed option and UC free option in the 1st and 2nd semester, respectively.

UC "Culture and Heritage" and "Expressions of Lusophony" no longer mandatory and be included in the options

of closed UC option.

Constitution of the following options at UC closed option:
Creativity, communication and playfulness

Contemporary Portuguese Culture"

Culture and Heritage"
Entrepreneurship"

Expressions of Lusophony

English 1

Reducing the number of 12 ECTS to 10 in UC LabMM 3 and LabMM4.

The UC "Sound For Multimedia" moved from 2nd to 1st semester.

The UC "Copyright in Multimedia" moved from 2nd to 1st year.
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10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

Mapa

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:

Novas Tecnologias da Comunicação

10.1.2.1. Study programme:
New Communication Technologies

10.1.2.2. Grau:

Licenciado

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

<sem resposta>

10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area
Sigla /

Acronym

ECTS Obrigatórios /

Mandatory ECTS

ECTS Optativos /

Optional ECTS*

Ciências e Tecnologias da Comunicação / Sciences and

Communication Technologies
CTC 134 0

Design / Design DS 14 0

Estudos de Arte /Arth Studies EA 4 0

Ciências Jurídicas / Legal sciences CJ 4 0

Gestão / Managment GES 12 0

Qualquer área científ ica / Any Scientif ic Area QAC 0 12

(6 Items)  168 12

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII - - 1/1

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Novas Tecnologias da Comunicação

10.2.1. Study programme:
New Communication Technologies

10.2.2. Grau:

Licenciado

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

<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

1/1
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10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

1/1

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /

Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area

(1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho /

Working Hours

(3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Teorias da Comunicação /

Communication Theories
CTC semestral 108 T-30; TP-30; OT-15 4 N/A

Imagem Digital e Fotografia/ Digital

Imaging and Photography
CTC semestral 216 TP-15;P-45; OT-15 8 N/A

Movimentos Artísticos

Contemporâneos / Contemporary

Artistic Movements

EA semestral 108 T-30; OT-15 4 N/A

Laboratório Multimédia 1 / Multimedia

Laboratory 1
CTC semestral 270 T-30; P-60; OT-15 10 N/A

Sonorização para Multimédia / Sound

Production for Multimedia
CTC semestral 108 TP-45; OT-15 4 N/A

(5 Items)       

Mapa XII - - 1/2

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Novas Tecnologias da Comunicação

10.2.1. Study programme:

New Communication Technologies

10.2.2. Grau:

Licenciado

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

<sem resposta>

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

<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

1/2

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

1/2

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /

Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Semiótica da Comunicação /

Communication Semiothics
CTC Semestral 108 TP-45; OT-15 4 N/A

Vídeo e Animação / Video

and Animation
CTC Semestral 216 TP-15; P-45; OT-15 8 N/A
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Guionismo / Scriptw riting CTC Semestral 108 T-15; TP-30; OT-15 4 N/A

Laboratório Multimédia 2 /

Multimedia Laboratory 2
CTC Semestral 270 T-30; P-60; OT-15 10 N/A

Direitos de Autor em

Multimédia / Multimedia

Copyright

CJ Semestral 108 T-15; TP-30; OT-15 4 N/A

(5 Items)       

Mapa XII - - 2/1

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Novas Tecnologias da Comunicação

10.2.1. Study programme:

New Communication Technologies

10.2.2. Grau:
Licenciado

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

<sem resposta>

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

<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2/1

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

2/1

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / Curricular

Units

Área Científica /

Scientific Area

(1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho /

Working Hours

(3)

Horas Contacto /

Contact Hours

(4)

ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Sociologia da Comunicação /

Communication Sociology
CTC semestral 108 T-15; TP-30; OT-15 4 N/A

Ergonomia Cognitiva / Cognitive

Ergonomics
CTC semestral 108 T-30; TP-15; OT-15 4 N/A

Sistemas de Comunicação Multimédia

1 / Multimedia Communication

Systemas 1

CTC semestral 162 T-30; TP-30; OT-15 6 N/A

Laboratório Multimédia 3 / Multimedia

Laborathory 3
CTC semestral 270 T-30; P-60; OT-15 10 N/A

Criatividade, comunicação e ludicidade

/ Creativity, Communication And

Ludicity

EA semestral 162 TP-60;PL-45;OT-20 6

Opção

Fechada/Closed

Option

Cultura e património / Culture And

Heritage
EC semestral 162 TP-45;OT-15 6

Opção

Fechada/Closed

Option

Cultura Portuguesa Contemporânea /

Contemporary Portuguese Culture EC semestral 162 TP-45;OT-15 6

Opção

Fechada/Closed

Option

Opção
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Empreendedorismo / Entrepreneurship GES semestral 162 TP-60 ;OT-15 6 Fechada/Closed

Option

Expressões da Lusofonia /

Expressions of Lusophonia
EL semestral 162 TP-45;OT-15 6

Opção

Fechada/Closed

Option

Inglês 1 / English 1 L semestral 162 P-60;OT-20 6

Opção

Fechada/Closed

Option

(10 Items)       

Mapa XII - - 2/2

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Novas Tecnologias da Comunicação

10.2.1. Study programme:
New Communication Technologies

10.2.2. Grau:

Licenciado

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

<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

2/2

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

2/2

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / Curricular

Units

Área Científica /

Scientific Area

(1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho /

Working Hours

(3)

Horas Contacto /

Contact Hours

(4)

ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Comunicação Institucional / Institutional

Communication
CTC semestral 108 T-15; TP-30; OT-15 4 N/A

Interacção e interfaces / Interaction

and Interfaces
CTC semestral 108 TP-15; P-45; OT-15 4 N/A

Sistemas de Comunicação Multimédia

2 / Multimedia Communication Systems

2

CTC semestral 162 T-30; TP-30; OT-15 6 N/A

Laboratório Multimédia 4 / Multimedia

Laborathory 4
CTC semestral 270 T-30; P-60; OT-15 10 N/A

Opção livre / Free option QAC semestral 162 N/A 6
Opcional /

Optional

(5 Items)       

Mapa XII - - 3/1
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10.2.1. Ciclo de Estudos:

Novas Tecnologias da Comunicação

10.2.1. Study programme:

New Communication Technologies

10.2.2. Grau:

Licenciado

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

<sem resposta>

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

<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

3/1

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

3/1

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /

Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Metodologia do Projecto Multimédia

/ Multimedia Project Methodology
CTC semestral 162 T-30;TP-30; OT-15 6 N/A

Laboratório Multimédia 5 /

Multimedia Laborathory 5
CTC semestral 324 T-30; P-60; OT-15 12 N/A

Gestão de Recusos Humanos /

Human Resources Management
GES semestral 162 TP-60; OT-15 6 N/A

Gestão de Empresas / Enterprise

Management
GES semestral 162 TP-60; OT-15 6 N/A

(4 Items)       

Mapa XII - - 3/2

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Novas Tecnologias da Comunicação

10.2.1. Study programme:

New Communication Technologies

10.2.2. Grau:
Licenciado

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

<sem resposta>

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

<no answer>
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10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

3/2

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
3/2

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /

Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Cibercultura / Cyberculture CTC semestral 162 T-30; TP-30; OT-15. 6 não aplicável

Publicidade e Marketing /

Publicity and Marketing
DS semestral 162 T-15; TP-30; OT-15. 6 não aplicável

Projecto / Project CTC semestral 486 P-90; OT-15. 18 não aplicável

(3 Items)       

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII - Inês Maria Henriques Guedes de Oliveira

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Inês Maria Henriques Guedes de Oliveira

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada

em A1):

Universidade de Aveiro

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

Departamento de Comunicação e Arte

10.3.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

100

10.3.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa XIII - Mariana Topete de Oliveira Pita

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Mariana Topete de Oliveira Pita

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada

em A1):

Universidade de Aveiro

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

Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial

10.3.4. Categoria:
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Assistente convidado ou equivalente

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

100

10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa XIII - Margaret da Costa Seabra Gomes

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Margaret da Costa Seabra Gomes

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada

em A1):

Universidade de Aveiro

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Línguas e Culturas

10.3.4. Categoria:

Leitor ou equivalente

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

100

10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV - Criatividade, Comunicação e Ludicidade / Creativity, Communication And Ludicity

10.4.1.1. Unidade curricular:

Criatividade, Comunicação e Ludicidade / Creativity, Communication And Ludicity

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

Inês Maria Henriques Guedes de Oliveira - 60-TP;45-PL;20-OT

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

N/A

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

Compreender-se como agente de comunicação, de ludicidade e de desenvolvimento humano; Saber: explicar;

analisar; interpretar; sintetizar, contextualizar; intervir; problematizar e construir alternativas, argumentar, seja
na conceptualização, na análise de diversos contextos, na intervenção – face-a-face, in grupo, pública e

comunitária, mediada por artefactos – e na avaliação de situações. Desenvolver, pelas práticas e pelo estudo,

as capacidades de criatividade, comunicação e ludicidade.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Understand themselves as agents of communication, playfulness and human development; Know: explain,

analyze, interpret, synthesize, contextualize; intervene; discuss and build alternatives, argue, either in the

conceptualization, analysis of various contexts on intervention - face -to-face, in groups, public and community,
mediated by artifacts - and evaluating situations. To develop, by practice and study, the skills of creativity,

communication and playfulness.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/7b69619e-7662-9552-97f2-5444f06f02f9/questionId/5f747561-cb92-a3cd-23fe-543f7dab64eb/annexId/7296e716-59bf-0f24-58d0-547c55dc727c
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Pragmática da Comunicação-ludicidade- Conceitos chave: Pragmática. Binómio comunicação – ludicidade.

Ludicidade. Brincar. Jogar. Recrear. Lazer. Festa. Brincar social espontâneo.A pragmática da criatividade -

Conceitos chave:Criatividade. Originalidade. Imaginação. Pensamento Criativo. Pensamento divergente. Design

de Criatividade. Intervenção: Brincar é um direito de todos! - Concepção e realização de uma situação lúdica e
criativa de intervenção comunitária.Mediação – promoção e desenvolvimento da criatividade, comunicação e

ludicidade - Construção de artefactos lúdicos e de criatividade como medium de comunicação

10.4.1.5. Syllabus:
Pragmatics of Communication-playfulness-Key concepts: Pragmatics. Binomial communication - playfulness.

Playfulness. Play. Play. Recreate. Leisure. Party. Play social espontâneo.A pragmatic creativity - Key Concepts:

Creativity. Originality. Imagination. Creative Thinking. Divergent thinking. Design Creativity. Intervention: Play is

a right for all! - Design and implementation of a situation playful and creative intervention comunitária.Mediação
- promotion and development of creativity, communication and playfulness - Construction of artefacts and

playful creativity as a medium of communication

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

Integrada no 2º ano da Licenciatura em Educação Básica, a unidade curricular Criatividade Comunicação e

Ludicidade pretende explorar e dinamizar as aprendizagens do aluno nos três campos de estudos que o

enunciado da disciplina designa – Criatividade, comunicação e ludicidade, tendo por finalidade a compreensão e
aprendizagem dos fundamentos teóricos e práticos da disciplina e saber aplicá-los em diversos contextos de

intervenção humana e social

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Built in the 2nd year of Bachelor in Elementary Education, a course Creativity and Communication Playfulness

will explore and foster the learning of students in three fields of study that the statement of the discipline means

- Creativity, communication and playfulness, with the objective understanding and learning the theoretical and

practical foundations of the discipline and how to apply them in various contexts of human intervention and
social

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A disciplina está estruturada de modo a que as aprendizagens se desenvolvam de uma forma progressiva. As
aulas são desenvolvidas seguindo dois modelos: exposição conceptual feita pelos professores com indicação

de leituras e orientação de realização de exercícios práticos de reflexão e compreensão da matéria; Orientação

dos professores para e na realização dos trabalhos práticos dos estudantes, envolvidos em situações

estratégicas de produção de situações e artefactos lúdicos e criativos. A avaliação da disciplina é de natureza
contínua e subdivide-se em 4 elementos com peso relativo diferenciado: 1. Análise reflexiva sobre as quatro

primeiras aulas que inclui uma visita de estudo à “Casa das Brincadeiras em Construção” no Porto; 2.

Concepção de um projecto de intervenção lúdica e criativa; 3. Concepção, realização e produção dos artefactos
criativos e lúdicos; 4. Intervenção comunitária e análise reflexiva do projecto no último dia de aulas no Parque

D. Pedro V em Aveiro.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The course is structured so that the learning be developed in a progressive manner. Classes are developed
following two models: conceptual exhibition made by teachers indicating readings and guidance of practical

exercises for reflection and understanding of the subject; Guidance for teachers and the achievement of

practical work of students involved in strategic situations production situations and artefacts playful and
creative. The course evaluation is of a continuous nature and divided into 4 elements with different relative

weight: 1. Reflective analysis on the first four classes which includes a study visit to the "House of Frolic in

Construction" in Port 2. Designing an intervention project creative and playful 3. Design, creation and production

of creative and playful artifacts 4. Community action and reflective analysis of the project on the last day of
classes at Park D. Pedro V in Aveiro

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

curricular.
A UC tem como metodologia prioritária promover a capacidade dos alunos de gerar situações lúdicas,

comunicacionais e criativas. Para tal a UC desenvolve-se em torno de um conjunto de aulas com propostas

concretas em que os alunos têm que conceber e experienciar situações lúdicas diferenciadas. Num segundo

bloco de aulas, os alunos têm que conceber e realizar um projeto de intervenção comunitária em que
ludicidade, a comunicação e a criatividade são os eixos fundamentais. Este projeto final implica, igualmente, a

construção de cenários e elementos lúdicos e criativos, bem como a exploração comunicacional para a
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concretização do projeto

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

The UC has priority as a method to promote the students' ability to generate playful situations, communicative
and creative. For that UC is developed around a set of lessons with concrete proposals in which students have

to design and differentiated experience playful situations. In a second block of classes, students have to design

and carry out a project of Community where playfulness, creativity and communication are the cornerstones.

This final project also involves the construction of scenarios and playful and creative, as well as the exploitation
of communication to the realization of the project.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

DeVito, A. J. et. Al, Les Fondaments de la Communication Humaine, ( Gaetan morin éditeur, 1993).
Diaz. C., La Creatividad en La Expression Plástica, ( Madrid, Narcea.S.A., 1997).

Ellis, M., J., Why People Play, (Prentice Hall, Inc., 1973).

Garvey, C. Brincar, (Edições Salamandra1992)

Goffman, E., Strateig Interaction, (University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1969).
Goldman, , R., L., Child’s Play, (Berg,Oxford Internacional Publishers, Ltd, 1998).

Gudykunst, B., William, Ting-Toomey, Stella, e Chua, Elizabeth, Culture and Interpersonal Communication,

(London: Sage Publications, 1988).

Hall, E., T. , A Dimensão Oculta, (Lisboa, Relógio d'Água, 1986). 
Lopes, C, Ludicidade Humana, contributo para a busca dos sentidos do Humano, (Aveiro: Edição Universidade

de Aveiro, 2004).

Lopes, Conceição, Comunicação Humana, contributo para a busca dos sentidos do Humano, (Aveiro: Edição
Universidade de Aveiro, 2003).

Mapa XIV - Cultura Portuguesa Contemporânea / Contemporary Portuguese Culture

10.4.1.1. Unidade curricular:

Cultura Portuguesa Contemporânea / Contemporary Portuguese Culture

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Nuno Rosmaninho Rolo TP 45; OT 15

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

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

Apresentar o processo de desenvol. histórico da consciência nacional;

Problematizar os discursos sobre a identidade nacional portuguesa produzidos nos séculos XIX e XX;
Traçar o nascimento da etnografia em associação com a valorização da cultura popular e o desenvol. da

consciência nacional;

Verificar o processo de estetização da cultura tradicional;

Identificar e criticar a interpretação caracterológica da identidade nacional;
Descrever o nascimento e o desenvolvimento da preocupação nacional na música, nas artes plásticas e na

historiografia artística;

Observar o processo de essencialização dos discursos nacionais;
Identificar os principais tópicos de debate suscitados pela interpretação nacional da arte;

Identificar os discursos nacionais presentes na procura de uma «escola portuguesa de pintura» e no

desenvolvimento da pintura de história e de costumes, da fotografia pictorialista, da música erudita dos séculos

XIX e XX e nos ataques contra o modernismo e o «internacionalismo».

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

<no answer>

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
I – A descoberta de Portugal na transição para o século XX

1. O factor identitário

2. Viagens a Portugal

3. Regionalismo: as pátrias locais
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4. O imaginário citadino: Coimbra e Aveiro

II – Antropologia nacional

1. Romantismo e folclore
2. A estetização da cultura tradicional

3. O homem português

3.1. A leitura caracterológica da identidade nacional

3.2. Jorge Dias e a personalidade-base do Português
3.3. Mendes Correia e a identidade biológica de Portugal

III – Artes portuguesas

1. Existe uma arte portuguesa?

2. Arquitecturas
2.1. Manuelino e neomanuelino

2.2. Casas nacionais

2.2.1. Caracterização
2.2.2. Casa russa, casa romena e outros exemplos

2.2.3. «Casa portuguesa»

2.3. Classicismo monumental totalitário

3. Paisagens
3.1. A invenção da paisagem

3.2. França, Rússia e Suécia

3.3. Uma escola portuguesa de pintura

3.4. Pintura de história
3.5. Pintura de costumes

3.6. Fotografia pictorialista

4. Músicas nacionais
5. A luta contra o internacionalismo

10.4.1.5. Syllabus:

I - The discovery of national cultures.

II - National Anthropology: Romanticism and folklore; the aesthetics of traditional culture; behavioral
interpretation of national identity; Jorge Dias; Mendes Correia.

III - Portuguese art: in search of a Portuguese art; the manuelino and the neomanuelino styles; the casa

portuguesa (Portuguese traditional house); totalitarian monumental classicism; the escola portuguesa de
pintura (the Portuguese school of painting); local color painting; pictorial photography; national songs and

music; the struggle against internationalism.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade

curricular
Um dos aspectos mais relevantes da história europeia subsequente à Revolução Francesa é a conversão das

identidades nacionais em fenómenos de massas. As repercussões culturais deste processo têm sido

convenientemente destacadas. A presente unidade curricular tem como objectivo apresentar a busca de uma
identidade antropológica e artística portuguesa e integrá-la num anseio mais vasto de «descoberta» de

Portugal. O ponto I oferece o enquadramento teórico e histórico que permite compreender as interpretações

identitárias no campo da antropologia cultural e física e da arte. Esta abordagem tem revelado bons resultados

na estruturação dos conhecimentos e na capacidade de responder às diferentes motivações dos alunos e das
licenciaturas a que se destina.

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

<no answer>

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Qualquer actividade lectiva supõe uma dimensão expositiva. O docente assume essa tarefa em todos os

pontos do programa. Além disso, porém, os alunos são convidados a participar na discussão dos conteúdos,
tarefa a que se entregam com facilidade. Para o efeito, é recomendada no início do semestre a leitura imediata

de uma súmula dos conteúdos redigida pelo docente. A apresentação e a discussão dos temas são

acompanhadas pela projecção de apresentações que constituem um recurso fundamental, sobretudo no ponto

dedicado às artes portuguesas. A avaliação é discreta e constituída por dois testes a realizar durante o período
lectivo.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

<no answer>
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10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
O objectivo principal de uma UC de cultura é sempre levar os alunos não apenas a obterem novos

conhecimentos mas a estruturarem esses conhecimentos de forma mais compreensiva. Para alcançar esse

desiderato, combina-se, como se referiu no ponto 6.2.1.7, a exposição dos conteúdos com o seu debate. É isso

que se procura fazer desde a primeira aula, em que os alunos são orientados para um estudo que pode pôr em
causa convicções pessoais sobre as quais nunca reflectiram. Os alunos são levados a estabelecer um nexo

compreensivo entre as ideias gerais sobre a identidade nacional e a sua incidência em cada um dos temas

tratados, de modo que no fim do semestre tomem consciência dos valores culturais associados à consciência
nacional e das mudanças operadas no seu olhar.

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

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

HOBSBAWM, Eric e RANGER, Terence (orgs.) (2006). A Invenção das Tradições. 4.ª ed. Rio de Janeiro: Paz e

Terra.

LEAL, João (2000). Etnografias Portuguesas (1870-1970). Lisboa: Publ. D. Quixote.
MELO, Daniel (2001). Salazarismo e Cultura Popular. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais.

RAMOS, Rui (1994). A Segunda Fundação (1890-1926). Lisboa: Círculo de Leitores.

ROSMANINHO, Nuno (2005). «As múltiplas facetas da arte nacional». In A. P. Pita e L. Trindade (coord.).
Transformações Estruturais do Campo Cultural Português (1900-1950). Coimbra: Ariadne Editora, 373-400.

ROSMANINHO, Nuno (2006). «O desamparo de Fernando Lopes-Graça». Revista da Universidade de Aveiro –

Letras, Aveiro, 23, 51-58.

ROSMANINHO, Nuno (2006). O Poder da Arte. O Estado Novo e a Cidade Universitária de Coimbra. Coimbra:
IUC.

ROSMANINHO, Nuno (2009). Relatório da disciplina de Património e Identidade. Universidade de Aveiro.

THIESSE, Anne-Marie (2000). A Criação das Identidades Nacionais. Lisboa: Temas e Debates.

Mapa XIV - Empreendedorismo / Entrepreneurship

10.4.1.1. Unidade curricular:
Empreendedorismo / Entrepreneurship

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

Mariana Topete de Oliveira Pita - 4h TP e 1h OT – 75 horas de contacto (60 TP + 15 OT)

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

N/A

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objetivos da unidade curricular são: 

Promover a familiarização com conceitos de empreendedorismo e com os principais conceitos de gestão

dentro do âmbito empresarial; 

Promover o conhecimento das diferentes componentes de um modelo de negócio e a sua importância no
processo de criação de valor; 

Promover a identificação dos procedimentos necessários à protecção da propriedade intelectual, de forma a

suportar a ideia de negócio; 
Definir e utilizar metodologias de geração de ideias e critérios para avaliar o potencial de ideias/oportunidades

de negócio; 

Dar a conhecer um conjunto de técnicas utilizadas para dar vida a uma ideia de negócio, através dos

instrumentos justificativos do mercado e de viabilidade técnica, económica e financeira; 
Integrar todos os conhecimentos transmitidos na criação de um protótipo de modelo de negócios que sintetize

a atractividade económica da oportunidade. 

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The objectives of the course are: 

To become familiar with entrepreneurial concepts and key management concepts within the business context; 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Promote knowledge of the different components of a business model and its importance in the value creation

process; 

Promote the identification of the procedures for protection of intellectual property, in order to support the
business idea; 

Set and use methodologies for generating ideas and criteria for assessing the potential of ideas / business

opportunities; 
To use a set of techniques to evaluate a business idea through the supporting instruments of the market and

technical feasibility , economic and financial; 

Knowledge integration to create a business model prototype that summarizes the economic atractiveness of

the opportunity. 

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Introdução: O empreendedorismo no atual contexto.

Projeto empresarial: conceitos e definições: Organização das empresas e processos; Conceitos básicos de
marketing aplicados a start-ups; O Marketing MIX e a sua relação com o modelo de negócio;

Definição de Modelo de Negócios e a sua importância: ferramentas de análise, tipos e exemplos de modelos de

negócio, avaliação de modelos de negócio;

Protecção da Propriedade Intelectual: Definição de vantagem competitiva e sua importância; Conceitos básicos
de protecção de protecção da PI; ferramentas e metodologias de vigilância tecnológica;

Criatividade e o processo de inovação: geração de ideias; Avaliação do grau de atractividade e risco de uma

oportunidade (Timmons Model); introdução ao processo de Design Thinking;
Concepção de um protótipo de modelo de negócio.

Avaliação económica de projectos: Conceitos básicos de análise económica de projectos: o cálculo de cash-

flows e o seu significado.

10.4.1.5. Syllabus:
Introduction: Entrepreneurship in the current context;

Business project: concepts and definitions; Organization of companies and processes; Basic marketing

concepts applied to startups; The Marketing Mix and its relationship with the business model;
Definition of Business Model and its importance: analysis tools, types and examples of business models,

evaluation of business models;

Intellectual Property: Definition of competitive advantage and its importance; Basics of protection; tools and

technological surveillance methodologies;
Creativity and the innovation process: idea generation; Atractiveness of the degree of risk assessment and an

opportunity (Timmons Model); introduction to the process of Design Thinking;

Designing a business model prototype: pains, gains and value proposition; MVP; Business model design.

Economic evaluation of projects: Basic concepts of project economic analysis: cash flows and their meaning.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade

curricular

A unidade curricular de Empreendedorismo tem como objetivo central dotar os alunos de competências que
lhes permitam conceptualizar e criar um plano de negócios tendo em vista a criação de um negócio. Assim,

após um ponto introdutório que enquadra a problemática do empreendedorismo na sociedade portuguesa , são

abordadas as diferentes etapas do processo empreendedor. Para além disso, são avaliadas ideias de negócios

utilizando uma metodologia de segmentação e identificadas fontes de financiamento para novos negócios. São
igualmente apresentadas as ferramentas necessárias à redação de uma proposta de valor que subordina e

enquadra a elaboração de um plano de negócios, com os respetivos planos operacionais, de marketing,

estratégico, económico e financeiro

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

The Entrepreneurship course is mainly aimed at providing students with skills that enable them to conceptualize

and create a business plan in order to set up a business. Thus, after an introductory section that frames the

issue of entrepreneurship in the Portuguese society, it addresses the different stages of the entrepreneurial
process. In addition, business ideas are identified and filtered using a segmentation methodology. To the student

are also given the tools necessary for writing a value proposition that frames the preparation of a business plan,

with its operational plans, marketing, strategic, economic and financial

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia de ensino a implementar integra vários métodos na apresentação dos conteúdos programáticos,

designadamente, o método expositivo, o interrogativo e o demonstrativo. Sendo uma unidade curricular teórico-
prático, será privilegiada a utilização de métodos ativos, com recurso a exercícios e discussão em grupo.

Os alunos poderão optar por uma das seguintes modalidades de avaliação: Avaliação discreta (com a
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realização de um trabalho de grupo e um teste final) ou avaliação final (com exame final)

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology integrates several methods to implement the presentation of the syllabus, namely,

the lecture, the interrogative and the demonstrative method. Being a theoretical and practical course will be

privileged to use active methods, using exercises and group discussion.
Students can choose from the following evaluation modalities: Discreet evaluation or final evaluation

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

curricular.

A unidade curricular de Empreendedorismo visa contribuir para o desenvolvimento do espírito empreendedor
dos alunos, dotando-os de competências a nível de identificação de oportunidades de negócio e do

desenvolvimento de ideias de negócio associadas. O carácter teórico-prático da unidade curricular concretiza-

se, na avaliação, pela existência de um teste teóricos e de um plano de negócios que sumariza os
conhecimentos adquiridos. O teste visa avaliar a aquisição dos conhecimentos associados ao

empreendedorismo e o plano de negócios integra um conjunto de tarefas práticas que correspondem a alguns

dos procedimentos necessários à sua elaboração e implementação.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The Entrepreneurship course aims to contribute to the development of the entrepreneurial spirit of the students,

giving them the skills to identify business opportunities and ideas. The theoretical and practical nature of the

course is achieved through the existence of a theoretical test and a business plan that summarizes the
knowledge gained. The test aims to assess the acquisition of skills associated with entrepreneurship and the

business plan includes a number of practical tasks that correspond to some of the procedures necessary for its

development and implementation.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Blank, S. (2013). Why the Lean Start-up Changes Everything. Harvard Business Review.

Bower, J. and Christensen, C. (1995) “Disruptive Technologies: Catching the Wave”, Harvard Business Review,

pp. 43-53.
Chesbrough, H. (2010). Business Model Innovation: Opportunities and Barries. Long Range Planning, 43, 354-

363.

Chiaroni D., Chiesa V., Frattini F, (2009a), “The Open Innovation Journey: how firms dynamically implement the

emerging innovation management paradigm”, Technovation, Vol. 31(1), pp. 34–43.
Christensen, C. (2001) “The Past and Future of Competitive Advantage”, MIT Sloan Management Review, Vol.

42(2), pp. 105.

Chistensen, C. and Oberdorf, M. (2000) “Meeting the Challenge of Disruptive Change”, Harvard Business
Review, Mar – Apr, Vol. 78(2), pp. 67-77.

Edquist, C. (2006) “Systems of Innovation. Perspectives and Challenges”, in Fagerberg, J. and Nelson, R. R

(Eds.) The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, New York.

(listagem parcial por limite de carateres)

Mapa XIV - Inglês I / English I

10.4.1.1. Unidade curricular:

Inglês I / English I

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

Margaret Costa Seabra Gomes 60 horas Práticas Semestrais e 20 horas OT

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

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

Os alunos deverão desenvolver competências básicas a nível B2 e no fim da unidade curricular é esperado que

os estudantes tenham adquirido competências que lhes permitam: 

- ler textos originais ou adaptados para identificar o tema geral, analisá-los de forma crítica e extrair informação
relevante que será utilizada em comunicação escrita e oral.

- fazer apontamentos enquanto alguém fala e tomar notas para escrever composições ou rever matéria,
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produzir textos de opinião detalhados e claros sobre vários familiares utilizando convenções escritas

adequadas, gramática ao nível B1 e registo adequado.
- acompanhar e dar uma apresentação oral sobre um tema familiar, manter uma conversa sobre uma gama

restrita de temas, tal como experiências pessoais e a atualidade e fazer uma apresentação clara sobre um

tema familiar e responder a perguntas sobre o tema.
- trabalhar individualmente e em grupo e de forma autónoma como complemento às tarefas feitas em contexto

sala de aula.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Students should develop basic B2 competences and by the end of the curricular unit, the student should have
acquired competences which will allow them to:

- scan selected authentic or abridged texts for relevant information, identify gist, analyse critically and extract

information to use in written or oral communication.
- make notes while someone is talking and make notes that will be of use for essay or revision purposes,

produce clear, detailed texts to justify a viewpoint on various familiar topics using standard writing conventions,

grammar at B1 level and appropriate register.

- follow and give a talk on a familiar topic, keep up a conversation on a range of topics, such as personal
experiences and general news events and give a clear presentation on a familiar topic and answer questions on

the theme.

- work both individually and in team structures as well as work autonomously to complement the tasks carried

out in class.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Estruturas de produção linguística ao nível B2:

- Escrita: produzir textos gramatical e lexicalmente corretos, escrever resumos e textos de opinião. O enfoque
gramatical será tempos verbais e preposições.

- Leitura: compreender, analisar e resumir textos para extrair, recolher e reconstruir informação ao nível da

frase e do parágrafo.

- Vocabulário: aumentar o conhecimento de vocabulário específico e o seu papel na comunicação, incluindo
falsos cognatos e ambiguidades.

- Produção e compreensão oral: produção oral centrada no ouvinte, em sessões de brainstorming utilizando

registo apropriado para transmitir ideias e opiniões.

Autonomia 

- Aplicar competências relevantes, adotar estratégias de aprendizagem apropriadas e utilizar uma variedade de

fontes eletrónicas de forma eficaz.

Áreas Específicas:

- A importância do crude/petróleo e o consumo de combustível

- Hábitos de SMS
- Marcas nacionais e internacionais e inovação em Portugal

- Descrever gráficos/tendências

-Cultura empresarial

10.4.1.5. Syllabus:

Language production frameworks at B2 level:

- Writing: producing grammatically and lexically accurate texts, summary writing and opinion texts. The

grammar focus will be on verb tenses and prepositions.
- Reading: understanding, analysing and summarising texts to extract, collate and reconstruct information at a

sentence and paragraph level.

- Vocabulary: increasing knowledge of area specific vocabulary and its role in communication, including false
cognates, false friends and ambiguous words.

- Speaking and listening: making speaking listener-centred in brainstorming sessions, applying appropriate

register to express ideas and opinions.

Learner autonomy:

- Apply relevant study skills and adopt appropriate learning strategies and use a wide range of online sources

effectively.

Specific Areas:

- The importance of oil and petrol and fuel consumption

- Texting habits
- National and international brands and innovation in Portugal
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- Describing graphs/trends
- Company culture

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade

curricular

A unidade curricular é lecionada a vários cursos e áreas gramaticais e lexicais diretamente relacionadas com
cada curso serão dadas nas aulas. Os estudantes serão encorajados a darem prioridade a algumas áreas para

desenvolvimento pessoal e no fim da unidade curricular deverão demonstrar competências gramaticais e

lexicais de nível B1 ao nível no seu trabalho escrito e na sua produção oral. A gramática e o vocabulário serão
contextualizados tanto quanto possível. Os estudantes serão encorajados a participarem de forma ativa nas

aulas e no processo do desenvolvimento das suas competências na língua inglesa.

Uma seleção de textos originais e adaptados sobre tópicos familiares serão utilizados para apresentar temas

específicos e depois analisados utilizando critérios diferentes, que servirão de base para várias tarefas de
leitura, escrita, e produção e compreensão oral, que visam ajudar os estudantes a desenvolver a sua

competência linguística e atingir os objetivos da unidade curricular.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The curricular unit is taught on a number of degree programmes so areas of grammar and vocabulary directly

related to each specific degree course will be covered in the classes. By the end of the curricular unit they

should be able to demonstrate grammatical and lexical accuracy at B1 level in their written work and at the

extended utterance level in their oral production. Grammar and vocabulary will be contextualized whenever
possible. Learners will also be encouraged to take an active part in the classes and in the process of developing

their command of English in oral and written use. 

A selection of authentic and abridged texts will be used to present particular topics and then analysed using a

number of different criteria, which will then be the basis for a range of reading, writing, speaking or listening
exercise tasks which aim to help students to develop their language competence and achieve the objectives of

the curricular unit.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta disciplina coloca o estudante no centro do processo de aprendizagem, criando um ambiente estimulante e

motivante, com objectivos estabelecidos e exigentes. Esta metodologia incorpora os seguintes fatores:

- O desenvolvimento de tarefas que visam criar uma aprendizagem focada nos objetivos de aprendizagem.
- As atividades visam promover a aquisição de competências em situações de comunicação.

- Os estudantes participarão ativamente dentro e fora da sala de aula para desenvolver a sua autonomia.

- Os estudantes trabalharão individualmente e em grupos e receberão orientação e feedback.

A avaliação adotada é Avaliação Discreta e é obrigatória a frequência de 80% das aulas. Haverá três
momentos de avaliação com duas provas escritas que valem 40% da nota final cada e uma última tarefa, que

poderá ser oral e que valerá 20%. Trabalhadores estudantes e repetentes poderão optar por Avaliação Final,

que consistirá de uma prova escrita que vale 80% e uma tarefa oral que vale 20%.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The methodology of the curricular unit puts the learner at the centre of the learning process by creating an

environment which is encouraging and motivating with clearly established and demanding goals. It incorporates

the following factors:
- A task-based approach will ensure learning is outcome oriented.

- Activities which are designed to promote and develop competence acquisition in communication scenarios. 

- Learners will actively participate inside and outside the classroom and develop their autonomy as learners. 

- Learners will work individually, in pairs and groups and will receive orientation and feedback.
Assessment is by Discrete Assessment and attendance at 80% of all classes is obligatory. Assessment will

consist of three tasks with two written tests worth 40% of the final mark each and a final task, which may be

oral, worth 20%. Working or repeating students can opt for Final Assessment, which will consist of a written test
worth 80% and an oral task worth 20%.

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

curricular.

O objetivo da unidade curricular é a consolidação das experiências prévias da aprendizagem da língua inglesa e
utilizar essas experiências para melhorarem as suas competências escritas e orais e desenvolver

competências novas com mais autonomia. Haverá revisão de itens gramaticais e lexicais e a apresentação de

formas gramaticais e lexicais mais complexas que serão diretamente relacionadas com o programa de cada
ciclo de estudos através da utilização de materiais originais tanto quanto possível. A metodologia visa criar um

ambiente que motiva e desafia o estudante, onde estes têm de fazer tarefas tanto dentro como fora da sala de

aula que reflitam conteúdos dados nas aulas, e a língua inglesa é o veículo de toda a comunicação dentro e fora
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da sala de aula. Os temas serão apresentados e exercícios e tarefas, tanto escritos e orais, serão feitos pelos
estudantes para praticar e consolidar o trabalho apresentado nas aulas. Os conteúdos na unidade curricular

foram desenvolvidos para ir ao encontro das necessidades específicas dos estudantes nos vários cursos onde

a unidade curricular é lecionada. Temas serão escolhidos de acordo com áreas de estudo específicas e ser-

lhes-á dado aos estudantes a oportunidade de consolidar gramática e vocabulário assim como preparar
trabalhos e desenvolver competências específicas com orientação do professor, incluindo tarefas escritas e

orais, com feedback adequado. Os estudantes irão fazer tarefas tanto individualmente como numa variedade

de estruturas de grupo para desenvolver as suas competências de liderança e de trabalho em grupo assim
como a sua capacidade de aceitar e dar críticas construtivas. Ajuda também será dada no sentido de

aconselhar áreas de estudo para desenvolver a autonomia dos estudantes. Feedback adequado será dado,

pelos professores e pelos outros estudantes, para que tenham a oportunidade de melhorar a sua performance

e desenvolver as suas competências em áreas específicas. Estes conhecimentos e competências serão
avaliados através de duas provas escritas que valem 40% da nota final cada, e uma terceira tarefa, que pode

ser outro teste ou tarefa escrita ou uma prova oral, que vale 20%. Os estudantes serão encorajados a assistir

às aulas de orientação tutorial para resolver quaisquer dificuldades que tenham em relação aos conteúdos das

aulas e obter mais exercícios de língua inglesa.

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

The objective of this curricular unit is to consolidate learners' previous language learning experiences and use

them to enhance existing written and oral competences and develop new ones with a greater degree of
autonomy. There will be revision of grammar and vocabulary and the introduction of new more complex

grammatical and lexical forms which will be directly related to each degree programme through the use of

authentic materials whenever possible. The methodology aims to create a motivating yet demanding learning

environment, where learners are set a number of tasks to both inside and outside the classroom which mirror
those covered in class and all communication inside and outside the classroom will be in English. Topics will be

presented and exercises and tasks, both written and oral, will be carried out by the learners to practise and

consolidate the work done in class. The contents of the curricular unit were developed in order to meet the
specific needs of the learners on the different degree courses in which this curricular unit is taught. Topics will

be chosen according to specific areas of study and learners will then be given the opportunity to consolidate

grammar and lexis as well as prepare work and develop specific skills with orientation from the teacher,

including written and oral tasks, with appropriate feedback. The students will carry out tasks individually or in a
variety of team structures in order to develop both leadership and team work skills and the students’ ability to

take and give constructive criticism. Guidance will be given for further areas of personal study to develop

autonomy. Appropriate feedback will be given, both by the teacher and by peers, in order to give learners the

opportunity to improve their performance and develop their competences in specific areas. This knowledge and
these competences will then be tested in the two written tests worth 40% of the final mark each and a third task,

which may consist of another written test or task or an oral task, which is worth 20%. Learners will also be

encouraged to attend tutorial sessions in order to overcome any personal difficulties they may have with the
content covered in class and obtain further language practice.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

No início de cada semestre, cada professor selecionará material específico e fontes bibliográficas para o nível

B2 que reflitam as necessidades do grupo. Outros títulos para trabalho autónomo incluem:

(2011) Dicionário Editora de I-P Porto Editora

(2011) Dicionário Editora de P-I Porto Editora 
(2007) Express Series: English for Presentations Oxford University Press

McCarthy, M. & O'Dell, F. (2012) English Vocabulary in Use: Upper-Intermediate Cambridge University Press

Murphy, R (2012) English Grammar in Use: Intermediate Cambridge University Press

(2010) Oxford Advanced Learner's Dictionary: Paperback and CD-ROM with Oxford iWriter 8th (eighth) Revised
Edition Oxford University Press 

Philpot, S. (2011) Headway Academic Skills 2 Reading, Writing, and Study Skills Student's Book Oxford

University Press 

Utley, D. (2004) Intercultural Resource Pack Cambridge University Press


