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ACEF/1415/10702 — 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:
Comunicação Multimédia

A3. Study programme:
Multimedia Communication

A4. Grau:
Mestre

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
DR Número 215 de 8 de novembro de 2007 - Despacho n.º 25 545-F/2007

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

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

319

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:
120

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

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

A11. Condições específicas de ingresso:
Avaliação dos candidatos:
a) Currículo académico (CA) –ponderando as habilitações académicas de 10-20 val., com a classificação final
da licenciatura, multiplicada por um fator de adequabilidade que:
i) terá o valor 1 caso o grau académico seja em área afim do curso;ii) terá o valor 0,7 caso o grau académico
não seja em área afim à do curso;
b) Currículo científico (CC)–ponderando, numa escala de 0-20 val., as atividades na área científica dos ciclos de
estudos de acordo com: pouco relevante:12 val.; relevante: 14 val.;muito relevante: 16 val. extremamente
relevante: 18 val.
c) Currículo profissional (CP) – ponderando, numa escala de 0-20 val, a duração e natureza de funções
profissionais exercidas na área científica do ciclo de estudo
A classificação final da Apreciação Curricular (AC) será obtida por:
AC=(8CA+CC+CP)/10
Poderá ainda ser utilizada uma entrevista individual (EI), adaptando-se, nessa conformidade, a fórmula de
classificação final, nos seguintes termos: 
CF= (AC+EI)/2

A11. Specific entry requirements:
Evaluation of candidates: 
a) Academic Curriculum (CA)-Considering academic qualifications from 10 to 20 possible values, with the final
classification of the degree, multiplied by a proximity factor equals to: 
i) 1 if the degree is in related Course field ii) 0.7 if the degree is not in the related area of the course; 
b) Scientific Curriculum in related area (CC) -considering, from 0 to 20, the activities in the scientific area of the
course according to:unimportant: 12; relevant: 14; very relevant:16; extremely relevant: 18. 
c) Working experience (CP) - considering, from 0 to 20, the duration and nature of professional duties performed
in the scientific area of the study cycle.
The final classification of Assessment Curriculum (AC) is obtained by: 
AC = (CC 8CA + + CP) / 10 
An individual interview (EI) can still be used, tuning, accordingly, the formula for final classification, as follows: 
CF = (AC + EI) / 2

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):

Sim (por favor preencha a tabela A 12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras)

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):

Multimédia Interactivo Interactive Multimedia

Audiovisual Digital Digital Audiovisual

A13. Estrutura curricular
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Mapa I - Multimédia Interactivo

A13.1. Ciclo de Estudos:
Comunicação Multimédia

A13.1. Study programme:
Multimedia Communication

A13.2. Grau:
Mestre

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

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

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

Área Científica / Scientific Area
Sigla /

Acronym

ECTS Obrigatórios /

Mandatory ECTS

ECTS Optativos /

Optional ECTS*

Ciências e Tecnologias da Comunicação/ Communication

Sciences and Technologies
CTC 98 0

Ciências Sociais/Social Sciences CS 16 0

Design/Design DS 6 0

(3 Items)  120 0

Mapa I - Audiovisual Digital

A13.1. Ciclo de Estudos:
Comunicação Multimédia

A13.1. Study programme:
Multimedia Communication

A13.2. Grau:
Mestre

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

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

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

Área Científica / Scientific Area
Sigla /

Acronym

ECTS Obrigatórios /

Mandatory ECTS

ECTS Optativos /

Optional ECTS*

Ciências e Tecnologias da Comunicação/Communication

Sciences and Technologies
CTC 98 0

Ciências Sociais/Social Sciences CS 16 0
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Design/Design DS 6 0

(3 Items)  120 0

A14. Plano de estudos

Mapa II - Multimédia Interactivo - 1º ano/1º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Comunicação Multimédia

A14.1. Study programme:
Multimedia Communication

A14.2. Grau:
Mestre

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

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

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

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

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular

Units

Área Científica /

Scientific Area

(1)

Duração / Duration

(2)

Horas

Trabalho /

Working

Hours (3)

Horas

Contacto /

Contact

Hours (4)

ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Metodologias de Projecto e

Investigação/Project and Research

Methods

CS semestral/semestrial 162 T-15; TP-30 6

Teoria dos Media/Media Studies CTC semestral/semestrial 108 T-30 4

Design de Comunicação

Multimédia/Multimedia Communication

Design

DS semestral/semestrial 162 T-15; TP-45 6

Serviços e Tecnologias nas

Instituições/Services and Technologies

for Organisations

CTC semestral/semestrial 162 T-15; TP-45 6

Tecnologias Dinâmicas para a

Internet/Internet Technologies
CTC semestral/semestrial 216 T-30; PL-60 8

(5 Items)       

Mapa II - Audiovisual Digital - 1º ano/1º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Comunicação Multimédia
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A14.1. Study programme:
Multimedia Communication

A14.2. Grau:
Mestre

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

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

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

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

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /

Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area

(1)

Duração / Duration

(2)

Horas

Trabalho /

Working

Hours (3)

Horas

Contacto /

Contact Hours

(4)

ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Metodologias de Projecto e

Investigação/Project and Research

Methods

CS semestral/semestrial 162 T-15;TP-30 6

Teoria dos Media/Media Studies CTC semestral/semestrial 108 T-30 4

Design de Comunicação Multimedia/

Multimedia Communication Design
DS semestral/semestrial 162 T-15;TP-45 6

Conteúdos AV para Novos

Media/AV Content for New  Media
CTC semestral/semestrial 162 T-15;TP-45 6

Produção e Realização Audiovisual

1/Audiovisual Production and

Direction 1

CTC semestral/semestrial 216 T-15; PL-60 8

(5 Items)       

Mapa II - Multimédia Interactivo - 1ºano/2º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Comunicação Multimédia

A14.1. Study programme:
Multimedia Communication

A14.2. Grau:
Mestre

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

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Interactive Multimedia
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A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1ºano/2º semestre

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

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /

Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area

(1)

Duração / Duration

(2)

Horas

Trabalho /

Working

Hours (3)

Horas

Contacto /

Contact Hours

(4)

ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Redes e Ecologia dos Media/Media

Netw orks and Ecology
CTC semestral/semestrial 108 T-15; TP-30 4

Criatividade na Comunicação

Multimédia/Creativity in Multimedia

Communication

CTC semestral/semestrial 162 T-15; TP-45 6

Multimédia e Gestão de

Conhecimento/Multimedia and

Know ledge Management

CTC semestral/semestrial 162 T-15; TP-30 6

Narrativas e Jogos

Interactivos/Storytelling and

Interactive Games

CTC semestral/semestrial 189 T-15; TP-45 7

Multimédia em Ambientes

Artísticos/Multimedia in Arts
CTC semestral/semestrial 189 T-15; TP-45 7

(5 Items)       

Mapa II - Audiovisual Digital - 1ºano/2º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Comunicação Multimédia

A14.1. Study programme:
Multimedia Communication

A14.2. Grau:
Mestre

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

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

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

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st yeart/2nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Área Científica
Horas Horas

Contacto /
Observações
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Units / Scientific

Area (1)

Duração / Duration

(2)

Trabalho /

Working

Hours (3)

Contact

Hours (4)

ECTS /

Observations

(5)

Redes e Ecologia dos Media/Media

Netw orks and Ecology
CTC semestral/semestrial 108 T-15; TP-30 4

Criatividade na Comunicação

Multimédia/Creativity in Multimedia

Communication

CTC semestral/semestrial 162 T-15; TP-45 6

Produção e Realização Audiovisual

2/Audiovisual Production and Direction 2
CTC semestral/semestrial 216 T-15; PL-60 8

Publicação e Divulgação em Plataformas

Digitais/Digital Platforms Publishing and

Dissemination

CTC semestral/semestrial 162 T-15; TP-30 6

Pós-produção e Efeitos Especiais/Post-

production and Special Effects
CTC semestral/semestrial 162 T-15; PL-60 6

(5 Items)       

Mapa II - Multimédia Interactivo e Audiovisual Digital - 2º ano/1ºsemestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Comunicação Multimédia

A14.1. Study programme:
Multimedia Communication

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Multimédia Interactivo e Audiovisual Digital

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Interactive Multimedia and Digital Audiovisual

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano/1ºsemestre

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

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular

Units

Área Científica

/ Scientific

Area (1)

Duração / Duration

(2)

Horas

Trabalho /

Working

Hours (3)

Horas

Contacto /

Contact

Hours (4)

ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Seminário/Seminar CTC semestral/semestrial 216 T-30; TP-60 8

Projecto de Dissertação/Research Project CTC semestral/semestrial 324 TP-30; PL-60 12

Estatística e Análise de Dados para

Ciências Sociais/Statistics and Data

Analysis for Social Sciences

CS semestral/semestrial 270 T-30; TP-60 10

(3 Items)       
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Mapa II - Multimédia Interactivo e Audiovisual Digital - 2º ano/2º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Comunicação Multimédia

A14.1. Study programme:
Multimedia Communication

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Multimédia Interactivo e Audiovisual Digital

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Interactive Multimedia and Digital Audiovisual

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

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

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular

Units

Área Científica /

Scientific Area

(1)

Duração / Duration

(2)

Horas

Trabalho /

Working

Hours (3)

Horas

Contacto /

Contact

Hours (4)

ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Dissertação ou Projecto ou

Estágio/Research project, Thesis or

Professional Training

CTC semestral/semestrial 810
TP-30; PL- 0 a

240
30

(1 Item)       

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Outros

A15.1. Se outro, especifique:
Curso ministrado em regime misto (diurno + pós-laboral e em regime de blended-learning)

A15.1. If other, specify:
Course administered in a mixed regime (daytime + after working hours and blended-learning)

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)

Telmo Eduardo Miranda Castelão da Silva (coordenador) e Maria João Lopes Antunes (vice-coordenadora)

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço
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A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III - Ubiwhere

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

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._carlota.pdf

Mapa III - Ubiwhere

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

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._david.pdf

Mapa III - CRPG - Centro de Reabilitação Profissional de Gaia

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
CRPG - Centro de Reabilitação Profissional de Gaia

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._debora.pdf

Mapa III - PRODCENT LDA

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
PRODCENT LDA

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._marisa.pdf

Mapa III - PRODCENT LDA

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
PRODCENT LDA

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._sofia.pdf

Mapa III - ubiwhere

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

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._mariana.pdf

Mapa III - Azorit

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

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._luis_melo.pdf

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7ad08256-0fb3-aff8-fca3-5444c8734b2d/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/66c6e158-40e5-de31-10ab-545a48504c38
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7ad08256-0fb3-aff8-fca3-5444c8734b2d/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/869400d2-ce36-6d92-ff26-545b5ad90e61
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7ad08256-0fb3-aff8-fca3-5444c8734b2d/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/6c136929-703f-e9a7-93b4-5444c8714b76
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7ad08256-0fb3-aff8-fca3-5444c8734b2d/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/adbc7e70-9bc7-e57b-3e01-545a47a45de6
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7ad08256-0fb3-aff8-fca3-5444c8734b2d/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/57ba8baf-1499-7be0-adef-544cdc4cab78
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7ad08256-0fb3-aff8-fca3-5444c8734b2d/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/a00d42d2-0399-b6d9-a719-54661d1ecc46
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7ad08256-0fb3-aff8-fca3-5444c8734b2d/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/9a1fb5c1-c084-27f6-454d-545a481e3edd
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Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

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

A17.2._mapa_orientacoes_final.pdf

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

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

No MCMM existe, desde o seu início, experiência no acompanhamento de alunos que optam por realizar Projeto
de Investigação em Contexto Empresarial. Este processo desenrola-se em diversas fases. Quando é conhecida
a distribuição dos estudantes pelas propostas em contexto empresarial é designado um Supervisor, entre o
corpo de docente do MCMM (docente que esteja orientado na sua prática pedagógica e de investigação para a
temática a desenvolver nesse Projeto). Estudante e supervisor devem desde logo entrar em contacto com a
pessoa que na empresa acompanhará o estudante aquando da sua entrada na empresa, realizando-se nesta
fase um 1º contacto/reunião para definir as etapas do projeto. No 2º semestre, quando os estudantes passam a
integrar a empresa e a realizar nela o seu projeto, existem múltiplas reuniões entre as partes ocorrendo, pelo
menos, uma visita ao local onde está a decorrer o projeto.

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

In this master program we have experience in maintaining a constant progress of students who choose to
undertake a Project in Business Context. This process occurs in several stages. On a 1st stage, when it is
known the distribution of students by the projects proposals’, is assigned a supervisor, between the teaching
staff (someone oriented in their teaching and research activity to the subject of the project). Student and
supervisor should contact the person in the company that will supervise the student. On a 2nd stage there is a
meeting to schedule the different phases of the project. When students become part of the company to
participate in project development (2nd semester), there are some meetings between students and supervisors
and, at least, one visit to the place where the project is being done takes place.

A17.4. Orientadores cooperantes

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

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

<sem resposta>

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

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

Nome /

Name

Instituição ou estabelecimento

a que pertence / Institution

Categoria Profissional

/ Professional Title

Habilitação Profissional /

Professional Qualifications

Nº de anos de serviço /

No of working years

<sem resposta>
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Pergunta A18 e A20

A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Departamento de Comunicação e Arte, Universidade de Aveiro;
Comunication and Arts Department, University of Aveiro

A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._Desp_7047_2011_Regul_Credit_UA-1.pdf

A20. Observações:

A secção de Observações faculta informações, não inseridas noutros campos do formulário, que auxiliam na
interpretação do guião para a auto-avaliação do ciclo de estudo do Mestrado em Comunicação Multimédia
(MCMM) da Universidade de Aveiro (UA).
Relativamente ao ponto 3.1.1 Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos refira-se que o
Departamento de Comunicação e Arte (DeCA) que enquadra o MCMM será ampliado mediante a construção de
uma nova extensão, numa área total de aproximadamente 1500 m2. Este novo edifício contará, entre outros,
com mais um estúdio de croma/fotografia, um estúdio audiovisual, uma oficina de computação física e uma
oficina de design.
No campo 5.1.3 do formulário no item relativo à procura do ciclo de estudos no ano 2014/2015 os dados
inseridos baseiam-se no número de candidatos das 3 fases de candidatura ao MCMM. 
A elaboração da análise SWOT envolveu, numa fase inicial, o pedido de contributos escritos a todos os
docentes de MCMM, que uma vez compilados foram, numa segunda fase, objeto de discussão e
aprofundamento numa reunião presencial com o corpo docente de MCMM. A esta etapa seguiu-se uma outra
de debate com um grupo específico de docentes escolhido por via das suas funções atuais ou anteriores, e pela
sua experiência professional, para elaborar a versão final da análise SWOT e identificação das consequentes
ações de melhoria. 
Na apresentação da análise SWOT (ponto 8 do formulário) consideram-se pontos fortes e pontos fracos
aqueles que são de natureza interna (inerentes ao mestrado e/ou ao seu enquadramento institucional na UA).
Consideram-se oportunidades e constrangimentos os aspectos de natureza externa, que dependem de
condicionantes exteriores ao MCMM e à UA.
As ações de melhoria propostas (ponto 9 do formulário) visam dar resposta aos pontos fracos referidos em
8.1.2, mas também, na medida do possível, tentar minorar os constrangimentos referidos em 8.1.4. 

Relativamente ao campo 10 da seção 6 ("proposta de reestruturação curricular") considera-se que em ambos
os ramos do MCMM as UCs estão atuais face à área de atuação do mestrado, pelo que não se revela
necessária qualquer alteração curricular, considerando-se adequado, para já, que os docentes das UCs
continuem a atualizar os conteúdos programáticos a cada ano letivo. Neste sentido, pretende-se promover,
além da reunião anual com o corpo docente, a realização de um workshop com os docentes e potenciais
empregadores, para garantir a atualização dos conteúdos de forma a que os mesmos estejam adequados ao
mercado de trabalho.

A20. Observations:

This form section provides information, not included in other fields of the form, which helps to interpretate the
report of Master Course of Multimedia Communication (MCMM) of the University of Aveiro (UA).
Concerning item 3.1.1 (“Facilities” used by the course) it is importante to notice that the Department of
Communication and Art (DeCA), the Department that supports MCMM will be extended by the construction of a
new building, with a total area of about 1500 m2. This new building will have another chroma studio photography,
an audiovisual studio, a physical computing workshop and a design workshop.
Concerning item 5.1.3 (“Study Programme’s Demands”) the item “number of enrolled students” in the year
2014/2015 was filled in using the number of candidates of the 3 phases of the application to MCMM.
Writing the SWOT analysis (Section 8 of the form) involved at an early stage, the request for written
contributions of all teachers of MCMM, that were compiled in a second phase. After this phase, a meeting with
all the faculty members of MCMM was carried out. This meeting was followed by another debate with a specific
group of teachers, whom current or past occupation and professional experience, was relevant to produce a
final version of SWOT analysis and identification of consequent improvement actions.
In the SWOT analysis strengths and weaknesses are considered those who are internal (inherent to master or
its institutional framework in UA). Opportunities and constraints were considered to be aspects of external
nature, which depend on outer conditions of MCMM/UA.
The proposed improvement actions (point 9 of the form) are designed to address the weaknesses mentioned in
8.1.2, but also to lighten the constraints specified in 8.1.4.

On field 10 of section 6 ("proposal for curricular restructuring") is considered that curricular units of both
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branches of MCMM are actual: So any curriculum change does not appear to be necessary. It is considered
appropriate, for now, that teachers of curricular units continue updating the syllabus every school year. Thus,
we intend to promote, beyond the annual meeting with the faculty, a workshop with teachers and potential
employers to ensure that contents updating is appropriate to the labor market.

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
O curso tem como objetivo fundamental o reforço da formação na área da comunicação multimédia,
nomeadamente na produção de artefactos comunicacionais multimédia e/ou na criação de conteúdos
audiovisuais digitais.
Organiza-se em dois percursos que visam: (i) a promoção da tecnologia como instrumento de desenvolvimento
de soluções de comunicação multimédia para diferentes contextos, percurso Multimédia Interativo (MI), ou (ii) a
produção de conteúdos audiovisuais e a sua adaptação a novos meios de transmissão desses conteúdos,
nomeadamente os meios digitais como telemóveis ou a Internet, no percurso Audiovisual Digital (AV).
O percurso MI pretende reforçar as competências na aplicação do multimédia a diferentes domínios de atuação
(educacional, organizacional, artístico e entretenimento). O percurso AV pretende reforçar as competencias
para lidar com os recentes desenvolvimentos na área audiovisual como a proliferação de novos meios de
difusão de sinal e a respetiva interatividade.

1.1. Study programme's generic objectives.
The main objective of the Msc in Multimedia Communication is to reinforce the training of professionals in this
area, specifically in the production of multimedia and communication tools and in the creation of digital,
audiovisual materials.
The programme is organised into 2 specific pathways: using technology to develop multimedia communication
solutions in a variety of different contexts - Interactive Multimedia(IM) Pathway; and producing av materials and
adapting them into new ways of content transmission, specifically digital transmission media, like mobile
phones or the Internet - Audiovisual Digital (AD) Pathway. The IM pathway aims to provide the opportunity for
graduates in the area of Communication Sciences and Technologies, strengthening their competences in the
application of multimedia in different domains. The AD pathway is a response to the recent developments in the
av field, specifically to the growing proliferation of new means of diffusion of audiovisual signal.

1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição.
A UA tem inscrita na sua missão, e na sua ação, a preocupação de aprofundar a dimensão da interação do Ser
Humano com as novas tecnologias. Neste sentido iniciou no ano letivo de 1993/1994 a licenciatura em Novas
Tecnologias da Comunicação, pioneira na oferta formativa, em termos de Ensino Superior, na área do
Multimédia em Portugal. O Mestrado em Comunicação Multimédia, lecionado pela primeira vez no ano letivo
2007/2008 vem reforçar a oferta da UA na área das tecnologias da comunicação, agora ao nível da formação
pós-graduada, permitindo que licenciados provenientes de outras áreas adquiram competências em Ciências e
Tecnologias da Comunicação (CTC) (área de Multimédia Interativo ou Audiovisual Digital), bem como permitindo
que estudantes com formação de base em tecnologias da comunicação aprofundem os seus conhecimentos.
De salientar que a UA é ator fundamental na formação de recursos humanos qualificados no setor das
tecnologias da comunicação e informação, existindo diversos clusters de empresas tecnológicas (como são
exemplos a Inova-Ria e o Pólo TICE.PT) que se afirmam na região, no país e a nível internacional como centros
qualificados e especializados nesta área. O Mestrado em Comunicação Multimédia insere-se inequívocamente
nesta estratégia de formação de recursos qualificados para o tecido empresarial envolvente.

1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's mission.
UA in its mission and action promotes the interaction between Human Being and new technologies. In this sense
began, in the school year of 1993/1994 the degree in New Communication Technologies, a pioneer course in the
area of multimedia, on the portuguese high education system. The Master in Multimedia Communication, taught
for the first time in the academic year of 2007/2008 reinforces the offer of UA in the area of communications
technology (postgraduate training).
This Master enables graduate students from other areas to acquire skills in CTC (pathway in Interactive
Multimedia or pathway in Digital Audiovisual), as well as allows students with a degree in communication
technology to deepen their knowledge. 

UA gives an important contribution to the education of qualified human resources in the area of information and
communication technologies. In the Aveiro region there are several clusters of technology (e.g Inova-Ria and
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the TICE.PT Pole) whitch are important players at a regional, national and international level. The Master in
Multimedia Communication is part of the UA strategy to educate and trained human resources to fulfill
entrepreneurial needs.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
A universidade de Aveiro, no seu site institucional, dá visibilidade aos objetivos de cada um dos ciclos de
estudos que oferece (http://www.ua.pt/ensino/PageCourse.aspx?id=101&p=2). Para além disso a direção do
MCMM, no site de apoio à divulgação do curso (http://mcmm.web.ua.pt/), reforça igualmente os objetivos do
ciclo de estudos procurando dar o máximo de visibilidade aos mesmos.
Paralelamente, no início de cada ano letivo promove-se uma reunião de arranque com todos os docentes
envolvidos na lecionação de UCs do Mestrado. Nesta reunião os objetivos do curso são apresentados e, caso
se justifique, reformulados.
Realiza-se também, em cada ano letivo, uma sessão de acolhimento aos novos alunos onde, para além de se
promover o mutuo conhecimento, são apresentados os objetivos do mestrado e prestada informação sobre o
seu funcionamento (ramos, horários, explicação sobre o regime de funcionamento, entre outros).

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
Institutional website of University of Aveiro promotes the visibility to the objectives of each study cycles offered
(http://www.ua.pt/ensino/PageCourse.aspx?id=101&p=2). 
In addition MCMM coordination manages a support web site for course promotion (http://mcmm.web.ua.pt/) and 
also reinforces the objectives of the course attempting to give maximum visibility to them. 
In parallel, at the beginning of each school year, the MCMM coordination promotes a kick-off meeting with all
teachers involved in the Master. At this meeting the objectives of the course are presented and, when
appropriate, restated. 
The course coordination also promotes, each school year, a beginning session where the new students, in
addition to promoting mutual understanding, are presented to the objectives of the master and to information on
its operation (branches, hours, explanation of the blended learning schema, etc.).

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

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

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.
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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
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
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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 SGQ, em funcionamento desde 2009/10, prevê a utilização dos resultados das avaliações dos ciclos de
estudos na definição de acções de melhoria. Numa primeira fase de Melhoria, cada docente de uma 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 por uma comissão de análise 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. De um modo geral, estes planos e as boas práticas são
também discutidas com alguns dos docentes e a Comissão de Curso e também em algumas das reuniões dos
docentes. De frisar que neste mestrado, até ao momento, apenas existiram pontualmente planos de melhoria e
que se destaca a existência de UCs que foram consideradas boas práticas.

2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 
The QAS (Quality Assurance System), in place since 2009/10, forsees the use of the evaluation results of the
study cycles for the definition of improvement actions. On a first improvement phase, each teacher of a CU
whose evaluation is far from a pattern value deemed adequate or in which there are reports of critical situations
must develop an improvement plan, seeking to respond the the problems identified. The improvement plans are
then scrutinised by an analysis committee that will draft a report on the plans, with the capability of proposing
changes. In a last stage, the Pedagogical Council itself validates the improvement plans, promoting their
adequate implementation. In general terms these plans and the examples of good practice are also discussed
with some teachers and the Course Commission and also in some of the teachers' 
meetings. We should highlight that in this Masters Course, up until now, there were very few improvement plans
and the existence of a CU with good practice

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

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

https://sgq.ua.pt/PEA/Documentos/SGQ_DocumentoGeral.pdf
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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 audivisual / Audiovisual studio (21.1.6-1) 118.8

Anfiteatro / Amphitheater (21.2.20) 64.2

Laboratório Multimédia / Multimedia Lab (23.2.17) 66.5

Laboratório Multimédia / Multimedia Lab (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 multimédia / Multimedia Laboratory (21.1.19) 63.6

Bibliotecas / Libraries 2320

Sala de estudo / Study room 30

Laboratório multimédia / Multimedia Laboratory (21.2.1) 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 CETAC:MEDIA (21.2.16/17/18) 164.5

Sala de estudo / Study room (21.1.21) 35.4

Oficina / Atelier (6.1.18) 100

Estúdio 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-meeting (21.2.24) 50.5

Sala de aula / Classroom (21.2.20) 37.2

Sala de aula / Classroom (21.3.30) 37.2

Laboratório de música eletrónica / musicelectronic lab (21.3.4) 27

Salas de aulas de outros edifícios da UA / Classrooms in other UA buildings 1498.1

9 anfiteatros outros edifícios da UA / Amphitheather in other UA buildings 1168.7

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

Projectores vídeo / Datashow s 16

Impressoras multifunções / Multifunction printers 2

Câmaras de vídeo HDV / HDV camera 3

Câmaras Hi-DV / Hi-DV Cameras 4

Pérche + mic / shotgun mic 3

Kit e projetores de iluminação / Lighting kit 10

Ecrã de Chroma key / Chroma key screen 1

Suite de pós-produção AV / AV post production computer 1

Kits electrónica - Arduino / Arduino electronic kits 5

Equipamentos móveis (smatphones e tablets) / Mobile devices (Smartphones and tablets) 6
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Servidor de Media / Media Server 1

Câmara fotográfica digital / Digital Photo Camera 10

Telas de projeção / Projection screens 10

Sistema integrado de som / Integrated sound system 5

Scanners / Scanners 3

Câmara fotográfica analógica / Analog photo camera 3

Câmara fotográfica/video DSRL / DSLR video camera 6

Lentes para DSLR / DSRL lens 13

Ilhas de pós-produção vídeo e edição não-linear vídeo e modelação 3D / post production suites and non-linear video

edition 3D modelization
4

Tripé de vídeo e fotografia / Photo and video tripods 12

Kit de áudio para a produção audiovisual / Audio kit for movie productions 5

Estúdio de gravação áudio 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 tangíveis / Tangible interface electronic kit 6

Estúdio e equipamento para composição (música eletrónica) / Equipment to electronicmusic 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

Câmara de HDV ultra-compacta / Ultra compact HDV camera 2

Drone para gravação vídeo / Vídeo recording drone 1

Pontos de acesso w i-f i / Wi-f i acess points 10

3.2 Parcerias

3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
O ciclo de estudos tem parcerias com diversas universidades, desenvolvidas ao abrigo do programa
Erasmus+. Entre essas destacam-se, pela proximidade cientifica e pela estreita colaboração, as seguintes:
KU Leuven;
University of Siegen - Institute for Information Systems;
Katholieke Universiteit Leuven - Faculty of Social Sciences;
Universidad de A Coruña - Faculty of Communication Studies/ Faculty of Computer Sciences;
University of Lapland - Faculty of Art and Design;
Ionian University;
LUMSA - Libera Università Maria SS. Assunta;
Università Degli Studi di Perugia;
University of Stavanger - Faculty of Science and Technology;
Wroclaw University of Technology - Faculty of Computer Science and Management;

3.2.1 International partnerships within the study programme.
The course developed partnerships with several universities under the Erasmus program +. Among these,
based on scientific proximity and closer cooperation, we highlight the following:
KU Leuven;
University of Siegen - Institute for Information Systems;
Katholieke Universiteit Leuven - Faculty of Social Sciences;
Universidad de A Coruña - Faculty of Communication Studies/ Faculty of Computer Sciences;
University of Lapland - Faculty of Art and Design;
Ionian University;
LUMSA - Libera Università Maria SS. Assunta;
Università Degli Studi di Perugia;
University of Stavanger - Faculty of Science and Technology;
Wroclaw University of Technology - Faculty of Computer Science and Management;

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

O MCMM está enquadrado na oferta formativa da Universidade de Aveiro e tem, na sua missão, a perpectiva
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de formar profissionais na àrea da comunicação multimédia com formação adequada ao tecido empresarial.
Neste sentido têm sido efetuados projetos de investigação em contexto empresarial com diversas empresas

das quais se destacam:
-PTInovação
-iUZ
- WithUs
- UbiWhere
- dreamlab
- Canal180
- Sapo
- Tech4home
- WaveCom
- ClusterMedia Lab
- Câmara Municipal de Aveiro

Estes projetos têm permitido ajustar os conteúdos das UCs do MCMM de forma a potenciar a integração dos
diplomados no mercado de trabalho.

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

The MCMM is framed in courses offered by the University of Aveiro and has among its objectives the
perpective of training professionals in the area of 
multimedia communication with adequate skills to business and industry. To accomplish this goal there were
conducted several research projects within business context with companies like: 
-PTInovação 
-iUZ 
- Withus 
- Ubiwhere 
- dreamlab 
- Canal180 
- Toad 
- Tech4home 
- WaveCom 
- ClusterMedia Lab 
- Municipality of Aveiro

These projects allows to adjust the contents of the MCMM curriculum in order to maximize the integration of
graduates into the labor market.

3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
No MCMM existe, pela proximidade científica e departamental, elevada articulação com a lic. em Novas
Tecnologias da Comunicação (NTC). Em termos científicos existe continuidade cientifica entre os 2 ciclos de
estudo, garantindo-se assim que os alunos da Lic. possam ter acesso a um ciclo de formação pós-graduada
que aprofunde conteúdos programáticos e apresente novas metodologias de trabalho e perspetivas sobre a
área científica. Esta articulação é potenciada pois alguns elementos do corpo docente lecionam UCs em ambos
os ciclos de estudo (NTC- 1º ciclo e MCMM 2º ciclo). 
Por outro lado, os conteúdos abordados no MCMM servem também de suporte para que os alunos prossigam
os seus estudos através do programa doutoral em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais (3º
Ciclo)
A nível operacional as direções de curso de todos os ciclos de estudo (1º, 2º e 3º) estão em diálogo, 
promovendo inclusivamente uma reunião anual para articulação das estratégias de ensino e investigação.

3.2.3 Intrainstitucional colaborations with other study programmes.
The course has, supported in the scientific and departmental proximity, has high articulation with the degree in
New Communication Technologies (NTC). 
In scientific terms there is scientific continuity between the two study cycles, assuring that students of Lic. have
access to a post-graduate education and be introduced to new working methodologies and perspectives on the
scientific area. This articulation is enhanced because some teachers are associated to both study cycles
(MCMM NTC- 1st cycle and 2nd cycle). 
The content covered in MCMM can also be a support for students that want to continue their studies through the
doctoral program in Information and Communication in Digital Platforms (3rd Cycle) 
At operational level, the course coordinators of all study cycles (1st, 2nd and 3rd) are in dialogue and promotes
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an annual meeting for joint strategies in teaching and research.

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

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):

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor 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):

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor 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

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/7ad08256-0fb3-aff8-fca3-5444c8734b2d/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/83c2fe1f-6dac-8d0b-6cf0-5444c8413201
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/7ad08256-0fb3-aff8-fca3-5444c8734b2d/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/6176258a-40a7-2298-ed18-545d06955fe6
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor 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 - 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):

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/7ad08256-0fb3-aff8-fca3-5444c8734b2d/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/b8f06caa-7465-faea-b9c2-5462323bbea8
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/7ad08256-0fb3-aff8-fca3-5444c8734b2d/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/c8c93864-160f-4355-9fe1-5463ee8f7516
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Luís Nuno Coelho Dias

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Nuno Coelho Dias

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor 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 - Arnaldo Manuel Pinto dos Santos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Arnaldo Manuel Pinto dos Santos

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
20

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):

<sem resposta>

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

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/7ad08256-0fb3-aff8-fca3-5444c8734b2d/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/939e0493-04b5-55c2-4fe3-546482fcb9cb
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/7ad08256-0fb3-aff8-fca3-5444c8734b2d/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/e6152dd9-c404-d88e-0e16-5463f2ccfdd8
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/7ad08256-0fb3-aff8-fca3-5444c8734b2d/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/d637c96e-5799-c04a-48dc-54647eedde8c
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<sem resposta>

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 - 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):

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor 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 - 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):

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Assistente 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 - Luís Francisco Mendes Gabriel Pedro

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

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/7ad08256-0fb3-aff8-fca3-5444c8734b2d/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/e29311f8-c19e-5fba-94cb-5464911ef990
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/7ad08256-0fb3-aff8-fca3-5444c8734b2d/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/5ba6735e-d578-49ab-f1d6-546490df06a9
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Luís Francisco Mendes Gabriel Pedro

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor 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 - 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):

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor 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 - 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):

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Hugo Casal Figueiredo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Hugo Casal Figueiredo

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor 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 - 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):

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor 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 - 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):

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

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
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 - 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):

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor 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 Alexandre Ferreira dos Santos Almeida

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):

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor 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
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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):

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor 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 - Benjamin Pereira Mendes Júnior

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Benjamin Pereira Mendes Júnior

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
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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 - Fernando Manuel dos Santos Ramos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Manuel dos Santos Ramos

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático 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 Maria Henriques Guedes de Oliveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Inês Maria Henriques Guedes de Oliveira

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor 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 - João Carlos Lopes Batista

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Carlos Lopes Batista

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Irina Adriana Saur Amaral

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Irina Adriana Saur Amaral

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento 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 (%):
50

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

Mapa VIII - Mário Vairinhos

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

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor 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 da Conceição de Oliveira Lopes
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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):

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor 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 - Ana Isabel Barreto Furtado Franco de Albuquerque Veloso

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Isabel Barreto Furtado Franco de Albuquerque Veloso

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor 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 Gaspar Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel Gaspar Martins

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

<sem resposta>

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

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

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

Telmo Eduardo Miranda Castelão

da Silva
Doutor Ciências e Tecnologias da Comunicação 100 Ficha submetida

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

Nuno Filipe da Cunha Barbosa Mestre Ciências e Tecnologias da Comunicação 50 Ficha submetida

Óscar Emanuel Chaves Mealha Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha submetida

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

Luís Nuno Coelho Dias Doutor Design 100 Ficha submetida

Arnaldo Manuel Pinto dos Santos Doutor
Tecnologias e Ciências da Comunicção –

Formação, Educação e eLearning
20 Ficha submetida

Helder José Marques Caixinha Mestre Gestão da Informação 100 Ficha submetida

Rui Manuel de Assunção Raposo Doutor Ciência e Tecnologias da Comunicação 100 Ficha submetida

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

Luís Francisco Mendes Gabriel

Pedro
Doutor

Ciências da Educação (Tecnologia

Educativa)
100 Ficha submetida

Vania Baldi Doutor Ciências Sociais 100 Ficha submetida

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

Hugo Casal Figueiredo Doutor Management Sciences (Employment Studies) 100 Ficha submetida

Lídia de Jesus Oliveira Loureiro da

Silva
Doutor Ciências e Tecnologias da Comunicação 100 Ficha submetida

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

Tecnologias da Comunicação
50 Ficha submetida

Pedro Miguel dos Santos Beça

Pereira
Doutor Ciências e Tecnologias da Comunicação 100 Ficha submetida

Pedro Alexandre Ferreira dos

Santos Almeida
Doutor Ciências e Tecnologias da Comunicação 100 Ficha submetida

Carlos Manuel das Neves Santos Mestre
Engenharia em Eletrónica e

Telecomunicações
100 Ficha submetida

Ana Carla Miguéis Amaro Doutor
Didática Ciências e Tecnologias da

Comunicação
100 Ficha submetida

Benjamin Pereira Mendes Júnior Mestre Eletrónica e Telecomunicações 50 Ficha submetida

Fernando Manuel dos Santos

Ramos
Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha submetida

Inês Maria Henriques Guedes de

Oliveira Doutor Ciências da Comunicação 100 Ficha submetida

João Carlos Lopes Batista Doutor Ciências e Tecnologias da Comunicação 100 Ficha submetida

Irina Adriana Saur Amaral Doutor Gestão Industrial 50 Ficha submetida

Mário Vairinhos Doutor Ciências e Tecnologias da Comunicação 100 Ficha submetida

Maria da Conceição de Oliveira

Lopes
Doutor Ciências e Tecnologias da Comunicação 100 Ficha submetida

Ana Isabel Barreto Furtado Franco

de Albuquerque Veloso
Doutor Ciências e Tecnologias da Comunicação 100 Ficha submetida

José Manuel Gaspar Martins Doutor Ciências aplicadas ao ambiente 100 Ficha submetida
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<sem resposta>

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

4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

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

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / Full time teachers: 23 89,5

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): 22.2 86,4

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff

ETI

/

FTE

Percentagem*

/ Percentage*

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

(ETI) / Teaching staff w ith a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE):
18.7 72,8

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 3,9

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:
25.2 98,1

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):
2 7,8

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

O Estatuto da Carreira Docente Universitária, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de Agosto, com as
alterações da Lei n.º 8/2010, de 13 de Maio determinam, respetivamente, nos artigos 74.º-A, que os docentes
estão sujeitos a um regime de avaliação de desempenho constante de egulamento a aprovar por cada
instituição de ensino superior, ouvidas as organizações sindicais. No cumprimento legal do acima exposto, a
Universidade de Aveiro desenvolveu um modelo de avaliação baseado na recolha exaustiva de dados relativos
à atividade docente, associado a um processo amplamente participado com vista à obtenção de resultados
rigorosos. No âmbito da discussão do projeto de Regulamento foi ouvido o Conselho Científico, promovida a



12/23/2014 ACEF/1415/10702 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=9b72334e-93a8-c08f-00a1-543fac085873&formId=7ad08256-0fb3-aff8-fca3-5444c8734b2d 32/109

discussão pública e ouvidas as organizações sindicais. O Regulamento foi aprovado pelo Reitor da UA e
publicado em Diário da República a 16 de agosto de 2011 - Regulamento n.º 489/2011. 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 presentação 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 (PACO, SGQ) e outras bases de dados
(ISI, SCOPUS). A avaliação é, em regra, trienal, no entanto, decorre neste momento e até ao final de fevereiro do
corrente ano, o processo de introdução de informação na plataforma informática por parte dos Avaliados que
requereram avaliação por ponderação curricular, segundo o capitulo II do Regulamento Avaliação de
Desempenho do Pessoal Docente da Universidade de Aveiro, referente aos períodos de 2004 a 2007 e 2008 a
2011. A atualização da informação introduzida na plataforma só encerra após a declaração do Avaliado em
encerrar o processo.

4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
The University Teaching Career Statutes, Decree-Law n.º 205/2009 of 31st August, modified under Law n.º
8/2010 of 13th May, determine, in Articles 74-A respectively, that teaching staff are subject to the constant
assessment of their activities in accordance with the Regulations approved by each higher education institution
after consultation with the unions. In accordance with this legal requirement, the University of Aveiro has
developed an assessment model based on the thorough collection of data relating to the activities of its staff,
following a widely participated process which aimed to achieve the most robust results possible. 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 Diário da República on 16th August 2011 - Regulation n.º 489/2011. The system
of assessment developed 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 data and information to be considered in the assessment process. The
Directors of the Departments and Schools consult with the assessees regarding the definition of the
coefficients of each dimension which will make up the profile of each staff member, and present the finalized
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 finally,
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 (PACO – the academic Portal, SGQ – the Quality
Assurance System) and other data bases (ISI, SCOPUS). As a rule, staff assessment is undertaken every three
years; however, the process of introducing information onto the on-line platform has been underway until the
end of February, 2012, for those members of staff wishing to be assessed on the basis of their curriculum in
accordance with Chapter II of the Regulations for the Assessment of Teaching Staff Performance in the
University of Aveiro, with reference to the periods 2004-2007 and 2008-2011.

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

http://padua.ua.pt/Files/regulamento.pdf
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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. 
No ano letivo 2014/2015 o DeCA admitiu mais 2 trabalhadores com funções de acompanhadores musicais.

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. 

For the academic year 2014/2015, DeCA employed two more workers, as musical accompanists. 

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)
No ano letivo 2014/2015
STEFANO AMITRANO - Técnico Superior (Mestrado)
TAÍSSA POLOAKOVA PACHECO CUNHA (Licenciatura e frequência de mestrado)

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)
In the academic year 2014/2015:
STEFANO AMITRANO - Superior Technician (Master’s Degree)
TAÍSSA POLOAKOVA PACHECO CUNHA (Bachelor Degree and Masters programme attendance)

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. 
O pessoal não docente de apoio ao Mestrado em Comunicação Multimédia realizou os seguintes cursos de
formação avançada ou contínua: Técnicas de Negociação na Compra; O Planeamento Estratégico nos Serviços
e Unidades; Comunicação, Assertividade e 
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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. 
Non Academic staff was trained on the following courses: 
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

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 59

Feminino / Female 41

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 0

20-23 anos / 20-23 years 32.2

24-27 anos / 24-27 years 35

28 e mais anos / 28 years and more 32.9

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 do 2º ciclo 73

2º ano curricular do 2º ciclo 70

 143

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.
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5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

2012/13 2013/14 2014/15

N.º de vagas / No. of vacancies 76 80 75

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 86 85 85

N.º colocados / No. enrolled students 70 77 70

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 76 80 75

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 0 0 0

Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0

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

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

Os estudantes que procuram os ramos de Audiovisual Digital e Multimédia Interativo apresentam um perfil
semelhante, não se identificando nenhuma tendência clara correlacionada com o género, idade ou formação
base. No entanto é possível verificar uma ténue tendencia em que o ramo de Audiovisual Digital é mais
procurado por estudantes estrangeiros. Outra das ténues tendências é a de que entre os alunos de
continuidade científica, ex alunos da Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação da Universidade de
Aveiro, existir uma preferência pela escolha do ramo de Multimédia Interativo. 
No final de cada ano letivo é ainda efetuado um inquérito aos alunos para perceber se o regime de
funcionamento do curso (Regime Blended Learning) e o facto de os horários das aulas se concentrarem
essencialmente às sextas-feiras e sábados são fatores preferenciais na escolha do MCMM.

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

Students enrolled on the branches of Digital Audiovisual and Interactive Multimedia have a similar profile. It is
not possible to identify any remarkable differentiation in terms of their gender, age or graduation. The branch of
Digital Audiovisual has more foreign students. Students of scientific continuity, former students of New
Technologies of Communication at the University of Aveiro, prefer the branch of Interactive Multimedia.
At the end of each school year, is made a survey of students to perceive if the course model (Blended Learning
System) and the classes timetable (mainly on Fridays and Saturdays) are mandatory factors to choose the
MCMM.

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 (apoio em
assuntos relacionados com a frequência do curso e a gestão dos processos que afetam a vida académica); o
Gabinete Pedagógico (apoio em assuntos relacionados com aspetos gerais da 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 (apoio social e psicológico); o Provedor de Estudante, cuja
missão passa pela defesa e promoção dos direitos e interesses legítimos dos estudantes; a LUA – Linha
Universidade de Aveiro, helpline de apoio psicológico que envolve especialistas e voluntários; o Programa de
Tutoria (apoio e acompanhamento académico e social).

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 boards,
there are several services and offices which support the students during their academic careers, namely: the
Academic Management Services (support in matters related to attending a higher education degree, and the
administrative management of academic processes); the Pedagogical Office (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, (social and psychological
counselling); the Student Ombudsperson, whose mission is to promote and protect the legitimate rights and
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interests of students; LUA, the University of Aveiro Helpline, run by specialists and a trained group of
volunteers; the Tutoring Programme (academic and social support and counselling).

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, a Associação de
Estudantes do ISCA 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, as Associações Académicas e da Praxe, os Serviços de Ação Social
e o Gabinete 
Pedagógico, entre outros. 
Desde 2011, tem funcionado o Programa de Tutoria – UA, 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. 
ew 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 Unions; during Welcome week, they participate in the
welcoming event, CAMPUS4UA, 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 boards, the student bodies, the Social Welfare Services and the
Pedagogical Office, amongst others. Since 2011, the UA has run a Tutoring Programme, 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.

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 e bolsas de estudo; e o Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP), que promove ações de
preparação para entrada o mercado de trabalho, workshops de técnicas de procura de emprego, conferências
e forúns 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
2010/2011, foram colocadas 434 oportunidades no PORTA, sendo a taxa de seleção de candidatos da UA de
30%

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 organizes 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 2010/2011, 434 opportunities were placed on
PORTA, with a 30% rate of selection of UA candidates.

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

É a fase de Diagnóstico do SGQ-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
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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 Diagnosis 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 Committee of the
Study 
Programme(s) 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,
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
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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. 

Para cumprir o objetivo maior do MCMM (indicado na seção 2, no seu ponto 1, deste formulário) os discentes
têm que apreender um conjunto de conhecimentos e competências em duas vertentes principais: vertente
conceptual e vertente teórico-prática/prática.
Na vertente mais conceptual do mestrado, comum aos dois ramos de ensino, os estudantes devem adquirir
competências críticas relativas ao pensamento contemporâneo em torno dos (novos) media, novas formas de
articulação em rede, criatividade em multimédia e metodologias de investigação de nível avançado. A nível
teórico-prático/prático os estudantes do ramo de Audiovisual Digital adquirem conhecimentos e competências
relativos ao processo de criação e realização de conteúdos audiovisuais digitais, para diversos dispositivos de
acesso (móveis, TV, computadores). Neste ramo os objetivos operacionalizam-se sobre a forma de produções
audiovisuais, trabalhadas desde a ideia, até ao desenvolvimento do conteúdo para diversas plataformas.
Os estudantes do ramo de Multimédia Interativo centram a aprendizagem e a aquisição de competências em
torno do desenvolvimento de soluções de multimédia interativas para diversos dispositivos (móveis, TV,
computadores), refletindo sobre as atividades sociais e culturais que o uso da tecnologia suscita nos diferentes
ambientes de interação.

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

To achieve the main goal of MCMM (see section 2, paragraph 1 of this form) students have to learn a set of
knowledge and achieve skills in two main domain: conceptual/theoretical and practical aspects. In theoretical
Units of master's degree, common to both pathways, students must acquire critical skills related to
contemporary thought about (new) media ecology, networks, multimedia and creativity and research
methodologies. 
Considering Digital Audiovisual pathway students learn theoretical and practical knowledge concerning the
design and creation of digital audiovisual contents for different devices (mobile, TV, computers). Students
create audio-visual products, since the searching of an idea until its development on a digital audiovisual
product.
Considering Interactive Multimedia pathway students learn theoretical and practical knowledge, concerning the
development of interactive multimedia solutions for various devices (mobile, TV, computers). Students create
digital platforms to answer to different communication needs, thinking about social and cultural activities that
those technologies promote in different interaction design.

6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho. 
Desde a sua criação, o curso ainda não sofreu nenhuma revisão curricular profunda que implicasse a alteração
das Unidades Curriculares que compõem a estrutura do curso. Contudo, e dadas as especificidades das áreas
cientificas que compoem a estrutura curricular, nomeadamente a elevada volatilidade de alguns conteúdos, os
conteúdos programáticos das diversas UCs são sistematicamente atualizados, garantindo assim a adequação
dos mesmos tanto como suporte ao cumprimento dos objetivos do curso como para suprir as necessidades do
mercado de trabalho.

6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 
Since 2007 the Master didn't have any curricular revision. However, duo to the specificities of scientific areas,
that integrate the curriculum, the syllabus of various Units (e.g. units related with technologies of
communication) are systematically updated, thus ensuring theirs adequacy to support achievement of course
objectives as well as to meet the needs of the labor market.

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa X - Publicação e Divulgação em Plataformas Digitais /Publication and Dissemination in Digital Platforms

6.2.1.1. Unidade curricular:
Publicação e Divulgação em Plataformas Digitais /Publication and Dissemination in Digital Platforms

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Telmo Eduardo Miranda Castelão da Silva (7,5H T e 7,5H TP)



12/23/2014 ACEF/1415/10702 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=9b72334e-93a8-c08f-00a1-543fac085873&formId=7ad08256-0fb3-aff8-fca3-5444c8734b2d 39/109

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Pedro Alexandre Ferreira dos Santos Almeida (7,5H T e 22,5H TP)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC tem como objetivo global analisar e compreender as especificidades e potencialidades dos meios de
publicação e divulgação de conteúdos AV, de forma correlacionada com os respetivos terminais de acesso.
Tal implica que, no final da UC, os alunos sejam capazes de compreender:
-a cadeia de processos da captação à visualização de conteúdos audiovisuais
-o método de funcionamento global da arquitetura inerente a uma plataforma de streaming
-as tendências atuais na oferta comercial de soluções de alojamento e distribuição de conteúdos audiovisuais;
-as especificidades técnicas e mercados de atuação de cada uma das soluções existentes, de forma a permitir-
lhes obter autonomia ao nível da sua utilização considerando os seguintes aspetos: i) codificação; ii)
disponibilização de conteúdos AV em direto e em diferido; iii) integração dos respetivos players em interfaces
desenhadas para a Web e para dispositivos móveis.
- as principais soluções de criação da UI das plataformas de publicação

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In the presented framework, the overall objective is to analyze and understand the characteristics of the
tecnhical ecossystem of publication and dissemination of AV content correlated with their access terminals.

Students will be able to understand:

- the process chain from capture to viewing of audiovisual content;
- the operation of the overall architecture of an AV streaming platform, current trends and actual commercial
offer of hosting and distribution of AV content solutions
- the technical requirements and markets for each of the existing solutions, so they can obtain autonomy in
terms of its usage considering the following aspects:
.encoding.
.direct and deferred AV content distribution
.integration of the respective video players in UI designed for the Web and for mobile devices 
- the main solutions to create UI of publishing platforms either server or client based, including the potential
features of CMS and development frameworks for mobile apps (native and web based)

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular estrutura-se em 2 módulos principais com interligação entre si.

Módulo 1 – a cadeia de processos da captação à visualização de conteúdos audiovisuais: 
- captação/gravação/codificação; 
- publicação em plataformas digitais;
- visualização em dispositivos estáticos e móveis.

Módulo 2 – o ecosssistema técnico das plataformas de publicação, divulgação e transmissão de conteúdos
audiovisuais na Internet:
- server side - soluções de hosting e livestreaming (oferta comercial, custos de utilização, níveis de
personalização, dimensionamento, etc).
- client side – as particularidades do hardware, sistema operativo e aplicações cliente dos principais players
dos terminais de acesso

6.2.1.5. Syllabus:
This subject is structured in two main modules interconnected with each other.

Module 1 - the process chain: from capture to viewing of audiovisual content
- capture / recording / encoding;
- publication on digital platforms;
- viewing in static and mobile devices.

Module 2 - the technical ecosystem of the publication, dissemination and transmission platforms of audiovisual
content:
- server side - hosting solutions and livestreaming (commercial offer, usage costs, levels of customization,
sizing, etc.).
- client side - impact of the hardware, operating system and applications of the access terminals (main players)



12/23/2014 ACEF/1415/10702 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=9b72334e-93a8-c08f-00a1-543fac085873&formId=7ad08256-0fb3-aff8-fca3-5444c8734b2d 40/109

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

Os conteúdos lecionados na UC versam as diversas componentes propostas nos conteúdos programáticos. A
experimentação prática inerente aos diversos exercícios propostos permite que os alunos, utilizando os
conteúdos teóricos de base, os consolidem e os relacionem com cenários reais de utilização, cumprindo assim
os objetivos da UC.

Durante as aulas teórico-práticas os alunos experimentam diversas tecnologias o que lhes permite ganhar
autonomia na resolução de problemas muito similares áqueles que poderão encontrar no mercado de trabalho.
As tecnologias estudadas estão enquadradas com os objetivos da UC, nomeadamente naquelas relacionadas
com a publicação e divulgação de conteúdos. Aqui englobam-se as relacionadas com emissões de eventos em
direto e também as aplicações para dispositivos móveis de publicação de conteúdos AV.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The PDePD lessons are mainly related with publication and dissemination of AV content. The practical
experimentation regarding proposed exercises allows students, using theoretical contents, enhance their
proficiency to solve real life scenarios that they will face in their professional life.

During the theoretical-practical classes students experience a variety of technologies allowing them to solve
autonomously, very similar problems who may find in their professional life. The technologies studied are
related with course objectives, particularly those related to the publication and dissemination of content. Here
include those related to emissions from live events and also applications for publication of AV content in mobile
devices.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina desenvolve-se em dois espaços complementares: o teórico e o teórico-prático. Nas aulas teóricas
apresentam-se os conceitos, exploram-se e discutem-se as matérias. A componente teórico-prática
compreende a análise de exemplos, a investigação de soluções e a resolução de exercícios teórico-práticos de
aplicação dos conceitos abordados. Sempre que possível, os temas abordados são complementados com
documentários e, eventualmente, com palestras proferidas por profissionais que, no terreno, convivam
diariamente com as tecnologias abordadas.

A Avaliação é do tipo contínua com as seguintes ponderações: 50.00%(Desenvolvimento de um programa para
uma emissão em direto e a respetiva infraestrutura ) + 40.00%(Desenvolvimento de uma proposta de aplicação
para dispositivos móveis para apoio a conteúdos audiovisuais) + 10.00%(Avaliação longitudinal participativa)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The subject takes place in two complementary areas: the theoretical level and theoretical-practical component.
In the classes the main theoretical concepts and issues are presented and discussed. The theoretical and
practical component involves the discussion of examples, the search for solutions and resolution of
exercises/projects.

Continuous evaluation: 50.00% (Live broadcasting of an event) + 40.00%( Developing a prototype for AV content
dissemination) + 10.00%( participative evaluation)

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

Os conteúdos lecionados na UC versam as diversas componentes propostas nos conteúdos programáticos. A
experimentação prática inerente aos diversos exercícios propostos permite que os alunos, utilizando os
conteúdos teóricos de base, os consolidem e os relacionem com cenários reais de utilização, cumprindo assim
os objetivos da UC.

Durante as aulas teórico-práticas os alunos experimentam diversas tecnologias o que lhes permite ganhar
autonomia na resolução de problemas muito similares aqueles que poderão encontrar no mercado de trabalho.
As tecnologias estudadas estão enquadradas com os objetivos da UC, nomeadamente naquelas relacionadas
com a publicação e divulgação de conteúdos. Aqui englobam-se as relacionadas com emissões de eventos em
direto e também as aplicações para dispositivos móveis de publicação de conteúdos AV.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The multiple methodologies used (theoretical exposure, practical experimentation of technologies, reports
elaboration, problem solving, individual and group exercises) stimulates students' capacities to understand
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social and technological ecosystem related with publication and dissemination of AV content using digital
platforms.

The practical experimentation technology develops in students the ability to solve problems in the areas of
publishing and dissemination of AV content, using both the content covered in the theoretical moments as
through other autonomously explored by students.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
FOLLANSBEE, Joe. Hands-On Guide to Streaming Media, Second Edition: an Introduction to Delivering On-
Demand Media. Focal Press, 2006.

RAYBURN, Dan. Streaming and Digital Media: Understanding the Business and Technology. Focal Press, 2007.

MACK, Steve, RAYBURN, Dan. Hands-On Guide to Webcasting: Internet Event and AV Production. Focal Press,
2005

MARCUS, Aaron, ROIBÁS, AnxoCereijo, SALA, Riccardo. Mobile TV: Customizing Content and Experience:
Mobile Storytelling, Creation and Sharing. Springer, 2010

Mapa X - Metodologias de Projeto e Investigação / Research and Project Methodologies

6.2.1.1. Unidade curricular:
Metodologias de Projeto e Investigação / Research and Project Methodologies

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria João Lopes Antunes (15 h T / 60h TP)

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

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Fornecer conceitos, metodologias e instrumentos de planeamento, pesquisa e intervenção na área do projeto
e investigação em ciências sociais. 
2. Compreender as potencialidades e limitações das diferentes metodologias de pesquisa em ciências sociais.
3. Dotar os estudantes de conhecimentos teóricos e, fundamentalmente práticos, orientadores do seu futuro
desempenho, noutras componentes das unidades curriculares do mestrado e em futuros contextos de
intervenção.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide concepts, methodologies and tools concerning planning, research and intervention in the area of
research and project in social sciences; 
To understand the advantages and disadvantages of different research methodologies in social sciences. 
To provide theoretical and practical knowledge in research methodologies, in order to guide students in other
courses of the master degree and in other intervention contexts.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O processo de investigação em Ciências Sociais
Formulação do problema
A questão de investigação 
Fases do procedimento científico

Técnicas de recolha de dados
Pesquisa documental
Técnicas de observação
Inquéritos por entrevista e por questionário
Focus Groups
Limitações das diversas técnicas de recolha de dados
Técnicas de amostragem
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Estrutura e elaboração do relatório de pesquisa
Conteúdo do relatório
Estruturação e construção do relatório
Citações e referências bibliográficas 
Referências bibliográficas: Estilos definidos a nível nacional e internacional
Esquema de apresentação do relatório

Apresentação e defesa oral do trabalho desenvolvido
Estruturação da apresentação oral 
Desenvolvimento de elementos de apoio à apresentação oral
Estrutura do discurso
Comunicação verbal e não verbal

Planeamento de um Projeto de investigação
Identificação do Projeto
Componente científica (sumário, descrição técnica, referências bibliográficas)
Indicadores previstos

6.2.1.5. Syllabus:
Research process in social sciences 
Problem 
Research question 
Scientific method 

Techniques of data collection 
Background research 
Observation
Surveys and interviews
Focus Groups 
Disadvantages of different techniques of data collection 
Sampling

Structure of the research report 
Report content 
References 
References: Styles defined at national and international level 

Oral presentation of research 
Structuring the oral presentation 
Development of contents to support oral presentation 
Structure of discourse 
Verbal and nonverbal communication 

Planning a research project : Project description, scientific component (abstract, technical description,
bibliographic references) tasks and expected indicators 

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

Os conteúdos da UC estruturam-se em torno do conhecimento do processo de investigação científica em CTC:
apreensão das etapas do procedimento científico; métodos e técnicas de recolha de dados, suas

potencialidades e limitações; apresentação formal do trabalho de investigação e especificidades do proj. de I&D
em CTC. A apreensão deste conhecimento possibilita a aquisição de competências que permitem conhecer os
fundamentos da investigação científica e desenvolver uma postura crítica face a questões que possam ser

objeto de pesquisa, bem como compreender as potencialidades e limitações das diversas metodologias em
CTC, por forma a determinar aquela(s) que melhor se adequa(m) a um dada proposta de investigação. A

apreensão de conhecimentos em torno da formalização do trabalho de investigação possibilita a organização e
execução de documentos de investigação, quer no domínio da escrita e apresentação de um relatório científico,

quer no domínio da realização de propostas de Proj. de I&D

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Curricular Unit contents provide an understanding of the process of scientific research in sciences and

technologies of communication (STC): steps of scientific method; methods and techniques of data collection, its
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advantages and disadvantages; formal presentation of research; and R&D projects in sciences and

technologies of communication. Those contents provide a theoretical and practical background to support
students in the process of writing a research work (dissertation, proposal of a R&D project) or in other formal

contexts (papers and reports).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina está dividida em 2 componentes, uma de natureza teórica e outra de natureza teórico-prática. Nas

aulas T, predominantemente expositivas, estimula-se a aprendizagem dos conceitos teóricos de base. As aulas
TPs, predominantemente demonstrativas e exploratórias, implicam a realização de um trabalho em grupo, no

qual se procede à operacionalização dos conceitos teóricos mediante o planeamento de um projeto de
investigacão e desenvolvimento. O acompanhamento e comunicação com os alunos é feito, para além da via

presencial, através do fórum da UC no moodle e via skype.
A avaliação da disciplina é do tipo contínua e compreende 2 componentes: uma de natureza T, com um peso de

40% (obtida através de provas escritas individuais), e uma de natureza TP, com um peso de 60%, cada uma
delas com uma nota mínima fixada em 8 valores. A avaliação da componente TP compreende a realização de

uma Proposta de Projeto de I&D (85% da nota TP) e sua apresentação e defesa (15% da nota TP).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is divided in 2 components (theoretical (T) and theoretical and practical (TP)). T classes,

predominantly expository, stimulates the learning of the basic theoretical concepts. The TPs classes,
predominantly exploratory and demonstrative, require group work (to write a proposal of a R&D project). The

monitoring and communication with students is done, beyond the classroom, using the forum (moodle) and by
skype. 

The assessment is continuous and comprises 2 distinct components: T, 40% of final mark (obtained through
individual written tests), and TP(60% of final mark). Components T and TP needs a minimum score of 8 (out of
20). The evaluation of the TP component comprises group work (85% of TP) and its presentation (15% of TP).

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

No contexto da UC é essencial que existam na componente T aulas expositivas, com o intuito de lecionar os
conteúdos teóricos de base (conhecimento aprofundado do procedimento científico, apresentação dos diversos
métodos que visam a operacionalização de um trabalho científico na área das CTC, bem como forma de

apresentar formalmente o trabalho a nível escrito e oral). Estes conhecimentos transmitidos nas aulas T são
aplicados nas aulas TPs através da utilização de estratégias exploratórias (planeamento de um trabalho de

investigação de nível avançado- Proposta de Projecto de I&D na área de CTC-, partindo de uma questão de
investigação definido pelo grupo em articulação com a docente). O trabalho realizado pelos grupos, em contexto

de sala de aula e a distância (alternando 2h TP semanais presenciais e 2 horas TPs semanais a distância) é
acompanhado de forma muito próxima pela docente. O trabalho TP (Proposta de Projecto de I&D) encontra-se

dividido em etapas: definição da pergunta de investigação; exploração; realização do modelo de análise;
definição do título, palavras-chave, sumário e descrição técnica do projeto; revisão de literatura; definição das

tarefas do projeto; calendarização do projeto e indicadores previstos, correspondendo a cada etapa uma
entrega, via moodle, do trabalho produzido pelos grupos. A cada entrega corresponde a publicação, via moodle,

de um documento escrito pela docente, onde é comentado o trabalho produzido a cada etapa por cada um dos
grupos. Neste sentido de forma muito regular os estudantes têm indicação dos aspectos a melhorar ou corrigir
em cada etapa do trabalho. Esta metodologia assegura que os grupos de estudantes trabalham de uma forma

regular ao longo de todo o semestre, têm conhecimento a cada etapa daquilo que fizeram bem ou mal, e
demonstra ter resultados bastante positivos, a nível da aprendizagem e classificações finais.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Theoretical lessons are important to teach basic theoretical topics (research process in social sciences, 
techniques of data collection, research report and presentation). These knowledge are applied in TP classes

through the use of exploratory strategies (writing a proposal of an R&D project in the area of STC, starting from
a research question defined by the group, with teacher support).

TP work (proposal of R&D project) is divided into steps: research question; background research; analysis

model; project title, summary and literature review, references, tasks, expected indicators, project timeline and
milestones. Each step corresponds to a delivery, via Moodle, of the work produced by groups. Every delivery

corresponds to the publication, in Moodle, of a document prepared by the teacher, with comments. So students
have on a regularly basis a feedback about their work. This methodology ensures that groups work on a regular

basis throughout the semester and has demonstrated very positive results on learning process and final
grades.
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Quivy, Raymond (2003). Manual de Investigação em Ciências Sociais. 3ª Ed. Trad. Lisboa: Gradiva.
Flick, Uwe. (2005). Métodos Qualitativos na Investigação Científica. Lisboa: Monitor. 

Pardal, Luís e Correia, Eugénia (1995). Métodos e Técnicas de Investigação Social. Porto: Areal Editores.
Moreira, Carlos. (1994). Planeamento e Estratégias da Investigação Social. Lisboa: Instituto Superior de

Ciências Sociais e Políticas.
Berger, Arthur (2000). Media and Communication Research Methods: An Introduction to Qualitative and
Quantitative Approaches. London: Sage.

Mapa X - Criatividade na Comunicação Multimédia / Creativity In Multimedia Communication

6.2.1.1. Unidade curricular:

Criatividade na Comunicação Multimédia / Creativity In Multimedia Communication

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Inês Maria Henriques Guedes de Oliveira, (15h T/15h TP)

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

Catarina Lélis, (15h TP)
Margarida Almeida (15h TP)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Finalidade: Promover e desenvolver as capacidades criativas do aluno individualmente considerado e em/no
grupo.

Objetivos
1. Conhecer e compreender os mecanismos básicos do processo criativo individual e de grupo;

2. Conhecer os factores indutores e inibidores da criatividade
3. Conhecer e analisar a dinâmica do processo criativo;

4. Desenvolver competências específicas no domínio da criatividade;
5. Desenvolver a atitude criativa aplicada a projectos de comunicação multimédia;

6. Promover métodos e técnicas que estimulam a criatividade;

No final do semestre o aluno deverá ter adquirido um conjunto de competências e conhecimentos que lhe
permita desenvolver a sua capacidade criativa em situações reais académicas e profissionais

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Purpose: To promote and develop the creative abilities of the students considered individually and in the group. 
Main objectives 

1 Know and understand the basic mechanisms of individual and group creative process.; 
2. Knowing the 'drivers and inhibitors of creativity 

. 3 Know and analyze the dynamics of the creative process; 

. 4 Develop specific skills in creativity; 

. 5 Develop creative attitude applied to multimedia communication projects; 

. 6 Promote methods and techniques that stimulate creativity; 

At the end of the semester the students should have acquired a set of skills and knowledge that will allow them
to develop professional creative ability in academic and real situations.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

A criatividade. Conceitos definidores de criatividade. Promoção da compreensão do processo criativo
individual; Definição de conceitos: imaginação, fantasia, invenção, originalidade, pensamento divergente,

pensamento convergente, fluxo, estereótipos individuais e sociais. Elementos promotores vs bloqueadores.
Fatores indutores e inibidores da criatividade, inerentes ao seu desenvolvimento numa perspectiva sistémica:

Motivação; Aptidões; Atitude; Habilidades;Estereótipos; Hábitos; Preconceitos; Pré-julgamento.O processo
criativo individual e de grupo. Grupos criativos, liderança de criativos.Criatividade nas

instituições/organizações; Estereótipos sociais e individuais;Agente mediador da mudança em grupo; Clima
facilitador ou bloqueador da criatividade.Promoção de competências específicas: Imaginação; Capacidade

crítica; Originalidade; Pensamento divergente; Desenvolvimento de aptidões: Questionamento de estereótipos
e hábitos; Libertação de preconceitos e pré-julgamentos.
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6.2.1.5. Syllabus:

Creativity: Defining concepts of creativity. 
Promoting understanding of the individual creative process; 

Definition of terms: imagination, fantasy, invention, originality, divergent thinking, convergent thinking, flow,
individual and social stereotypes. 

Promoter elements vs blockers.
Inducing and inhibitors of creativity inherent in its development from a systemic perspective: Motivation; skills;

attitude; Skills; Stereotypes; habits; prejudices; Pre-julgamento. Individual and group creative process. 
Creativity groups: methods and techniques to promote the development of creativity; 

Creative groups: leadership of creatives.
Individual and social stereotypes; Agent mediator of change in group; 
Facilitator or blocker. 

Promotion of specific skills: Imagination; Critical capacity; originality; Divergent thinking; Skills development:
challenging stereotypes and habits; Release of prejudices and preconceptions.

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

As linhas orientadoras definidas na disciplina têm por base a compreensão do fenómeno da criatividade tanto
individualmente como em grupo, bem como a promoção dos mesmos. Para tal estabeleceu-se um conjunto de
conteúdos programáticos que respondesse a estes mesmos princípios, incidindo sobre técnicas criativas e

mecanismos do processo criativo individual e em grupo, promovendo a aprendizagem dos fundamentos
teóricos e práticos da disciplina e saber aplicá-los em diversos contextos

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The Guidelines set out in the course are based on the understanding of the phenomenon of creativity both
individually and in groups, as well as their promotion. To accomplish this, it was defined a syllabus that respond

to these principles, focusing on creative techniques and mechanisms of individual and group creative process,
promoting the learning of theoretical and practical foundations of the discipline and how to apply them in

different contexts.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A disciplina desenvolve-se em duas componentes: teórica e teórico-prática.
A componente teórica é essencialmente expositiva, referente a cada unidade temática dos conteúdos
programáticos, visando uma aprendizagem que acompanhe o processo de realização de exercícios práticos.

A componente teórico-prática contempla exercícios práticos, realizados em grupo e individualmente,
exploratórios de promoção da criatividade.

A avaliação é discreta com avaliação final. Compreende a realização de 4 trabalhos ao longo do semestre.
Os objetivos de cada trabalho a realizar pelos alunos, serão indicados num enunciado distribuído em tempo útil.

De uma forma global, e com efeito nos diversos trabalhos de avaliação da UC serão analisados e contemplados
os seguintes indicadores: Iniciativa; Flexibilidade; Originalidade; Comunicação; Trabalho em equipa; Rigor

científico.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is divided into two components: theoretical and practical-theoretical. 

The theoretical component is essentially expository, for each thematic unit of the syllabus, aiming at learning
that accompanies the process of practical exercises. 

The theoretical and practical component includes practical exercises in group and individually, that explores and
promotes creativity. 

The rating is discrete with final review and comprises 4 assessment moments throughout the semester. 
The goals of each work to be undertaken by the students, are presented to students during the semester. 
All the assessments are graded considering the following indicators: Initiative; flexibility; originality;

communication; Teamwork; Scientific accuracy. 

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

curricular.
Inovação é o resultado (posto em prática) da criação de algo novo. É a capacidade criativa de um sistema vivo

(indivíduo, grupo ou organização) que gera inovações, sejam estas tecnológicas, socio-culturais ou
económicas. 

Na disciplina ‘Criatividade’ pretende-se contribuir para uma melhor compreensão do processo de criação no
desenvolvimento de novos produtos, novos serviços ou processos. 
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Visando uma aprendizagem acompanhada por um processo de experimentação e introspecção, a metodologia
privilegiada no âmbito da UC contempla, essencialmente, exercícios práticos realizados individualmente e em

grupo, exploratórios de promoção da criatividade e desenvolvimento de competências inerentes ao processo
criativo, que fomentam a criatividade e permitem desenvolver respostas inovadoras.

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

From the innovation something new is created. Is the creative ability of a living system (individual, group or
organization) to generate innovations at socio-cultural or economic level.

In the 'Creativity' course is intended to contribute to a better understanding of the creative process in the
development of new products, new services or processes. 

With an aim of learning accompanied by a process of experimentation and introspection, the prime methodology
within the UC essentially comprises practical exercises performed individually and in groups, exploring and

promoting creativity and development of skills inherent to the creative process, which encourage creativity and
allow develop innovative responses.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Adams, J.L., Conceptual Blockbusting: a guide to better ideas. Cambridge, MA: Basic Books,2001
Csikszentmihalyi, M., Fluir, A Psicologia da experiência óptima. Medidas para melhorar a qualidade de vida.

LxRelógio D’Água, 2002
De Masi, D. Criatividade e Grupos Criativos. Rio de Janeiro: Sextante, 2003

Lawson, Bryan. How Designers Think: The Design Process Demystified Princeton: Architectural Press (4ª
Edição) 2005
Lupton, E. Thinking with type: a critical guide for designers, writers, editors, & students. New York (NY) :

Princeton Architectural Press,ISBN 1-56898-448-0
Lupton, E. D.I.Y. Design It Yourself. New York (NY) : Princeton Architectural Press, 2005

Mauzy, J., Harriman, R., Creativity, Inc. – Building an inventive organization. Boston, MA: Harvard Business
School Press, 2003

Predebon, J. Criatividade: abrindo o lado inovador da mente. SP, Atlas, 1998 
Quintas, A. L., Inteligencia Cretiva- El descubrimento personal de los valores. Madrid: Biblioteca de Autores

Cristianos, 2003

Mapa X - Estatística e Análise de Dados para as Ciências Sociais/Statistic, Data Analysis in Social Sciences

6.2.1.1. Unidade curricular:

Estatística e Análise de Dados para as Ciências Sociais/Statistic, Data Analysis in Social Sciences

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Hugo Casal Figueiredo (15h T + 90 horas TP)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Irina-Saur Amaral (7,5H T/15 horas TP)

José Manuel Martins (7,5H T/15 horas TP)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de Estatística e Análise de Dados para as Ciências Sociais pretende familiarizar os alunos

com um conjunto de conceitos básicos de recolha de dados empíricos, análise qualitativa, estatística descritiva
e análise inferencial de forma a que possam realizar um diagnóstico básico ou a avaliação do impacto de um

qualquer fenómeno social. Pretende assim que os alunos sejam capazes de i) formular uma estratégia de
recolha de dados quantitativos e qualitativos; ii) tratar esses dados quantitativos do ponto de vista descritivo e
inferencial; iii) utilizar ferramentas estatísticas de cariz uni-, bi- e multi-variado de utilização comum nesse

diagnóstivo; iv ) perceber a necessidade de apoiar essas análises em modelos teóricos de interpretação da
realidade. Pretende ainda funcionar como uma unidade curricular de apoio à elaboração da dissertação de

mestrado – que, para muitos alunos, serve como uma primeira grande oportunidade de realização desse tipo de
diagnóstico.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The Statistics and Data Analysis for the Social Sciences course aims to provide students with the ability to think
critically regarding the choice and application of widely used statistical, descriptive, inferential methods and

qualitative content analysis methods to support the interpretation of primary data colected through
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questionnaires or interviews. At the end of the course, students should be able to i) devise a strategy to collect
quantitative and qualitative data; ii) analyse such quantitative datasets using both descriptive and inferential

univariate, bivariate and multivariate statistical techniques; iii) understand the need to support these analyses
on theoretical interpretations of reality. The course also aims to support the preparation of the students’
dissertation - that for many serves as the first opportunity to conduct this type of social diagnosis.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conceitos Fundamentais

a. População, População-Alvo, Amostra Original e AmostraFinal.
b. Generalização, Tomada de Decisão e Acumulação de Conhecimento.
c. Teoria e Métodos de Amostragem

d. Questionários, Escalas de Medida e Classificação de Variáveis
e. Associação, Dependência e Interdependência: Variáveis Dependentes e Independentes

f. Análise Descritiva vs. Inferência Estatística
Estatística Descritiva

a. Medidas de Localização/Centralidade
b. Medidas de Dispersão

c. Recolha, Codificação, Descrição Gráfica, lfa-Numérica de Dados Quantitativos em Ambiente SPSS
d. Conceito de Valor-Z e Construção de Índices

Inferência Estatística
a. Teoria da Amostragem e de Estimação de Parâmetros
b. Testes de Hipóteses e Intervalos de Confiança para Média

c. Testes de Hipóteses e Intervalos de Confiança para Proporção
d. Dimensionamento de Amostras

Análise Bivariada: Associação e Relação entre Duas Variáveis
Regressão Multivariada

Introdução à Utilização de SW de Análise de Dados Qualitativos

6.2.1.5. Syllabus:
1. Fundamental Concepts

1. Accumulation of Scientific Knowledge, Sampling, Generalization and Decision Making
2. Descriptive Analysis Vs. Statistical Inference

3. Theory and Sampling Methods 
4. Questionnaires, Scales of Measurement and Classification of Variables

2. Descriptive Statistics
1. Central Location / Proximity:

2. Dispersion
3. Graphic description 

4. Z-scores
3. Association and Dependence
1. Crosstabs

2. Correlation vs. Linear Regression
3. R2

4. Statistical Inference: Univariate Analysis
1. Hypotheses Testing

2. Confidence Intervals
3. Sample Sizes

5. Statistical Inference: Bivariate Analysis
1. Parametric and Non-Parametric Tests

2. Hypotheses Testing: Differences between Groups
3. Depedent and Independent Samples
6. Multivariate Regression

7. Qualitative Research using NVivo

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

curricular.
No final do curso, os alunos terão adquirido a capacidade de identificar métodos específicos de análise de
dados quantitativos e qualitativos apropriados para responderem a questões formuladas no âmbito de um

exercício de diagnóstico socioeconómico, de executar essas mesmas análises em ambiente SPSS e NVivo e de
produzir outputs de texto, numéricos ou gráficos adequados à formulação de conclusões sumárias sobre os

dados recolhidos e à sua comunicação a terceiros. O programa da disciplina prevê assim fundamentalmente a
introdução dos alunos a conceitos básicos de estatística descritiva e inferencial e análise qualitativa de ampla

utilização prática que lhes permitirá fazer esse mesmo diagnóstico além de interpretar diagnósticos sociais de
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terceiros.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
At the end of the course, students will have acquired the ability to identify specific methods of quantitative and

qualitative data analysis appropriate to answer the questions formulated within a socioeconomic diagnostic and
should be able to perform these same analyzes using specialized software (SPSS and NVivo). They should also
be able to produce outputs - textual, numerical or graphical- appropriate to summarize the main messages of the

data and to its disclosure to third parties. The discipline syllabus thus introduces students to the basic concepts
of descriptive and inferential statistics as well as qualitative analysis that should allow them to do such a

diagnosis as well as interpreting the work of others.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são organizadas em 2 blocos distintos: uma primeira parte T, expositiva e exemplificativa (2H

presenciais – 1 turma T); e uma segunda (2 turmas TPs) de resolução de exs. em ambiente informático (SPSS,
Nvivo …), de orientação tutorial e apoio à resolução dos trabalhos TP (4H presenciais). Pretende-se desta forma

fomentar a autonomia dos alunos, quer na execução de análises de dados em ambientes Nvivo e SPSS quer na
interpretação dos resultados obtidos. São organizadas sessões de apresentação dos resultados obtidos no

âmbito dos trabalhos TP realizados no âmbito da UC. O ambiente letivo pressupõe desta forma uma forte dose
de interação docentes-alunos ancorada na realização destes trabalhos TP, um de natureza quantitativa e outro

de natureza qualitativa. Avaliação Discreta: 40% (prova escrita ) + 40% (relatório e apresentação de trabalho de
campo quantitativo) + 20 % (relatório e apresentação de trabalho de campo (qualitativo); Avaliação Final: 100%

(Exame Final)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes are organized in two distinct blocks: a first theoretical part (2 hours) and a second more practical-

oriented that allow students to work using SPSS and Nvivo. Students will have access to tutorial guidance in
carrying out the planned practical assignments. We intend to promote students'; autonomy both in performing

analyzes in Nvivo and SPSS environments and in interpreting the results. We have also planned specific time
slots to allow students to present to their colleagues the results of their own work therefore relying on the

interaction among students and teaching staff. Discrete Evaluation Method: 40% written exam + 40%
presentation and final version of quantitative essay + 20% presentation and final version of qualitative essay.
Final Evaluation Method: 100%: written exam.

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

Dados os objetivos da u.c., esta assume uma natureza marcadamente prática. Fundamentalmente, a
organização da u.c. em torno de dois trabalhos aplicados a contextos reais favorece em grande medida o tipo
de competências que a u.c. pretende transmitir. Por outro lado, a forte interação entre os elementos dos vários

grupos que este tipo de trabalho exige deverá servir para desenvolver competências genéricas associadas à
capacidade de resolução de problemas e de trabalho em equipa. A utilização intensiva de software de

tratamento de dados quantitativos (SPSS) e qualitatitivos (Nvivo) pretende também que os alunos ganhem
competências que são hoje essenciais num mundo de muito maior acesso a informação estatística. Ainda que

a organização da u.c. privilegie a interação docente-aluno no âmbito das sessões teórico-práticas, continua a
ser indispensável a realização de aulas expositivas teóricas conjuntas apoiadas na realização de exercícios

práticos (compilados num caderno de exercícios) que permitem discutir com os alunos os detalhes teóricos de
cada instrumento permitindo a formação de uma base sólida de conhecimentos estatísticos.

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

As mentioned above and given the objectives of the course, it assumes a distinctly practical nature.
Fundamentally, its organization around practical assignments applied to real datasets to which students can

easily realte largely favors the transimition of the kind of skills that we want to convey. On the other hand, the
strong interaction between the elements of the various groups that this type of work requires should serve to

develop generic skills associated with problem solving and teamwork. The intensive use of statistical and
qualitative software also has the objective of transmiting data management skills that are essential in today's

world considering the much greater avaliablity of statistical information.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• Field, A.(2009). Discovering Statistics using SPSS, 3rd Edition, SagePublications. (CDU303.1)

• Maroco, J. (2010). Análise Estatística com o SPSS). Sílabo: Lisboa. (519.23A.90.3ed)
• Hall, A.; Neves, C. e Pereira, A. (2011). A Grande Maratona de Estatística no SPSS. Escolar Editora. 

• Wood, M(2003). Making Sense of Statistics. ANon-mathematical Approach. PalgraveMacMillan: Houndmills. 
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Mapa X - Tecnologias Dinâmicas para a Internet/ Technologies to the Internet

6.2.1.1. Unidade curricular:

Tecnologias Dinâmicas para a Internet/ Technologies to the Internet

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Benjamin Pereira Mendes Júnior – (15h T + 45h PL)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Carlos Manuel das Neves Santos – (15h T + 25h PL)

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

Pretende-se, através desta disciplina, desenvolver competências de análise crítica, desenho e
desenvolvimento de aplicações Web dinâmicas.

Assim, pretende-se que os alunos consigam:
- Compreender os ciclos de criação de um produto, através da identificação de requisitos e objectivos de

desenvolvimento;
- Aplicar metodologias de gestão de projeto para maximizar a obtenção de resultados;
- Compreender a evolução do paradigma da Web e sua arquitetura funcional;

- Identificar modelos de arquitetura de comunicação e serviço, público e privado;
- Compreender, identificar e aplicar conceitos de usabilidade e boas práticas na elaboração de aplicações ricas

de internet, num contexto multiplataforma;
- Desenvolver capacidades para analisar, conceber e implementar um produto recorrendo a arquiteturas

orientadas a serviços;
- Desenvolver capacidades para analisar, conceber e implementar um produto/serviço para multiplataforma

recorrendo a tecnologias Web.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Throughout this discipline it is intended to develop critical skills of analysis, design and development of dynamic
Web applications. 

Thus, it is intended that students can: 
- Understand the cycles of product creation, through the identification of requirements and development goals; 

- Apply project management methodologies to maximize the achievement of results; 
- Understanding the evolution of the Web paradigm and its functional architecture; 
- Identify public/private architectural models of communication and service; 

- Understand, identify and apply concepts of usability and best practices in developing rich Internet applications
in a multiplatform environment; 

- Develop skills to analyze, design and implement a product using service-oriented architectures; 
- Develop skills to analyze, design and implement a mobile application using Web technologies.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos da UC encontram-se organizados em 5 módulos:

- Usabilidade e Acessibilidade  (Conceitos sobre criação de páginas, produtos e serviços, com base em
experiência na indústria)

- Arquiteturas Web (Arquitetura de rede, software e aplicações ricas)
- Tecnologias Web I (Segurança, multiplataforma, desenvolvimento Nativo vs Responsive)

- Conceitos, Serviços e Paradigmas (Web Evolution; HTML5, AJAX)
- Tecnologias Web II (Arquiteturas SOA, APIs, negócio e criação de produto)

6.2.1.5. Syllabus:

The contents of the course are organized into five modules: 
- Usability and Accessibility (Concepts about creating pages, products and services based on experience in the

industry);
- Concepts, Services and Paradigms (Evolution Web, HTML5, AJAX);

- Web Architectures (Network architecture, and rich software applications);
- Web Technologies I (Security, multiplatform, native development vs Responsive); 
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- Web Technologies II (SOA Architectures, APIs, business and product creation);

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

curricular.
Num sentido mais abrangente, esta UC pretende aprofundar conceitos tecnológicos que estão na base de

alterações profundas no mercado e negócio na Internet, introduzindo conceitos fundamentais de nova geração,
nomeadamente ao nível da convergência Internet, Mobile e IPTV. 
O principal objetivo da UC é a aprendizagem dos novos conceitos de programação de tecnologias orientadas

para a Web, desenvolvendo as competências individuais ao nível da resolução de problemas e a identificação
de abordagens tecnológicas adequadas para a sua implementação. 

No entanto, tendo em especial atenção o perfil dos alunos deste mestrado, muitas vezes sem ligações à área
específica de programação e desenvolvimento Web, os conteúdos são lecionados de forma a aproveitar as

valências de todos. São criados grupos de trabalho com perfis heterogéneos, nos quais todos colaboram para a
execução de um projeto com as índoles tecnológicas, produto e comunicação, num cenário muito próximo das

práticas do mercado atual.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In a broader sense, this course intends to deepen technological concepts that underlie profound changes in

market and business on the Internet, introducing new generation key concepts, especially in terms of Internet,
IPTV and Mobile convergence. 

The main goal of course is the learning of new concepts of technology-oriented Web programming, developing
individual problem solving skills and the identification of appropriate technological approaches to their

implementation. 
However, taking into special consideration the profile of course students, often without specific knowledge of

programming and web development, the contents are taught to take advantage of all student profiles. Working
groups with heterogeneous profiles in which all collaborate to implement a project with technological, product
and communication branches using the market best practices.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina desenvolve-se em dois aspectos paralelos: a teoria e a prática. Nas aulas teóricas desenvolvem-se

os conceitos especificados nos objetivos da UC. No decorrer das aulas serão apresentados exemplos práticos
e correntes na indústria. A componente prática compreende o desenvolvimentos dos conceitos abordados nas
teóricas. Nesta componente é concretizado um projeto de aplicação Web e elaborado um relatório técnico

sobre o trabalho efectuado. 

Avaliação da Componente Teórica (nota mínima=7) 30% A componente teórica compreende a realização de um
teste teórico em regime de avaliação final

Avaliação da Componente Prática (nota mínima=7) 70% A componente prática compreende a realização de 5

trabalhos práticos ao longo do semestre:
* 20% Artigo individual

* Trabalho 1 - 20%
* Trabalho 2 - 20%
* Trabalho 3 - 30%

* Trabalho 4 - 10%

Estas componentes de avaliação serão ponderadas individualmente com base num exercício obrigatório de
autoavaliação e heteroavaliação.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The discipline is developed in two parallel branches: theory and practice. In the theoretical branch are explored
the concepts specified in the course objectives, with a special focus on industry examples. The practical

component includes the development of the theoretical concepts. This component focuses on the
implementation of a web application for mobile project. 

Assessment of the theoretical component (minimum score = 7) 30% In a final written test

Evaluation of the Practice Component (minimum score = 7) 70% The practical component evaluation consists in

5 milestones throughout the semester: 
*1 - individual work - 20% 

*2 - Group milestone 1 - 20% 
*3 - Group milestone 2 - 20% 
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*4 - Group milestone 3 - 30% 
*5 - Group milestone 4 - 10% 

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 novos conceitos ligados à evolução tecnológica na Web e
soluções de programação. Esta é uma temática de elevada dificuldade para a maioria dos alunos, que possam

não ter um percurso escolar mais ligado às ciências exatas, tal como alguns alunos da área da comunicação.
Na realidade, muitos alunos deste mestrado não têm conhecimentos de programação, o que implica que

conceitos tecnológicos base podem não ser compreendidos por todos.

Neste sentido, uma abordagem clássica de conceitos de programação não seria entendido por todos, obrigando
a outras estratégias. A metodologia desta UC centra-se na elaboração de um projeto por um grupo
diversificado de alunos, com perfis heterogéneos (Projet Based Learning). A premissa é que na organização de

um projeto na atualidade, são necessárias valências conjugadas de vários ativos humanos, por forma a criar
uma proposta de valor. Deste modo, procuram-se centrar as aprendizagens na resolução dos problemas e, em

segundo plano, no conhecimento mais específico da sua aplicação.

As aulas teóricas fornecem todo um contexto evolutivo das tecnologias com enfoque nas melhores práticas
atuais. As aulas práticas centram-se em 2 blocos principais:

- Numa primeira fase, os alunos são confrontados com exercícios que devem procurar resolver
individualmente, contando sempre com o apoio dos docentes e a comunidade online para estimular a

comunicação entre todos.
- Numa segunda fase, são formados grupos de trabalho. Todos os membros participam de uma primeira
milestone em que são definidos os diversos aspectos do projeto a executar. Posteriormente, para a execução

das restantes milestones, o grupo é dividido em duas equipas, em que 1) os alunos com maior background
tecnológico são desafiados a desenvolver as componentes de core tecnológico e 2) os alunos com maior

ligação à área de comunicação/jornalismo, que são desafiados a estruturar um site de produto mais virado para
a comunicação com o utilizador final.

Esta estratégia permite lidar com o problema da grande disparidade de perfis dos alunos, encontrando contexto

evolutivo para cada um, no qual todos contribuem para a execução de um projeto final de elevada
complexidade.

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

The main goal of this course is the learning of new concepts related to technological development and web
programming solutions. This is a topic of high difficulty for most students who may not have an educational

background in exact sciences. 

In this sense, a classical approach to programming concepts wouldn’t be understood by everyone, forcing to
achieve other strategies. This course is based on a Project Based Learning (PBL) methodology, with groups of

students with heterogeneous profiles. The premise is that in the organization of a project, knowledge in different
areas is necessary in order to create a value proposition. Thus, we try to focus the learning activities in problem
solving and in the specific application of their knowledge. 

The lectures provide a whole evolutionary context of technologies with a focus on current best practices.

Practical classes focus on two main blocks: 
- Initially, students are confronted with exercises that they should seek to resolve individually, always with the

support of teachers and the online community. 
- In a second phase, groups are consolidated to proceed with the PBL methodology. All members participate in a

first milestone, where project specification is achieved. Subsequently, for the execution of the remaining
milestones, the group is divided into two teams, in 1) students with higher technological background are

challenged to develop the technological components and core application, and 2) students with greater
connection to the area of communication / journalism areas, where they are challenged to design and implement
the product page. 

This strategy allows you to tackle the problem of the disparity of students formal backgrounds, finding

evolutionary context for each, which all contribute to the execution of a final project.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CONVERSE, TIM; PARK, JOYCE e MORGAN CLARK – PHP5 and MySQL bible. 1a ed.. EUA: Wiley, 2004. ISBN:

0764557467.
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GILMORE, JASON – Beginning PHP and MySQL: From Novice to Professional. 3a ed. EUA: Apress, 2008. ISBN:
1590598628.

ERI THOMAS – Service-Oriented Architecture: Concepts, technology and Design. Prentice Hall. ISBN:

0131858580

CLARK, J., New Riders: Building Accessible Websites. Indianapolis, IN, 2003

Mapa X - Design de Comunicação Multimédia/ Design of Multimedia Communication

6.2.1.1. Unidade curricular:

Design de Comunicação Multimédia/ Design of Multimedia Communication

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Jorge Rodrigues Martins Vairinhos 15h T ; 7,5h TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Catarina Lélis: 15h TP

Ivo Fonseca: 15h TP
Luís Nuno Dias: 7,5h TP

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

O principal objectivo consiste em dar a conhecer os contextos comunicacionais dos novos media, bem como
dotar o aluno de uma metodologia projectual capaz de dar resposta ao desenvolvimento de conteúdos

audiovisuais e interativos. A dimensão técnica, simbólica e expressiva dos suportes são investigados com
vista à adequação de uma comunicação visual adequada e eficiente. Sucintamente, podemos identificar como

objectivos da UC:
- Compreender a dimensão simbólica da linguagem visual.
- Conhecer os principais desafios, conceptuais e técnicos, colocados pelo Design de Interação.

- Conhecer a abordagem do design centrando no utilizador.
- Criar competências ao nível da análise e aplicação dos princípios do Design de Interação.

- Compreender a abordagem do Design da Experiência.
- Desenvolver competências ao nível da adequação tipográfica e organização visual através da aplicação do

instrumento da grelha.
- Conhecer e aplicar as técnicas de prototipagem.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The main objective of DCM is to understand what is a design project, but also which are the communicative
contexts associated with new media as well as to provide students with a project methodology able of

responding to the development of audiovisual and interactive contents. The technical, symbolic and expressive
dimensions of several display features are investigated for the adequacy of most appropriate and efficient

visual communication.
Briefly, we can identify as goals of UC:

- To understand the symbolic dimension of the visual language.
- To understand the main conceptual and technical challenges posed by Interaction Design.

- To understand the User Centered Design approach.
- Develop skills in the analysis and application of the principles of Interaction Design.
- To understanding the Experience Design approach.

- To develop skills in the typographic and the ability to structure information visually applying the grid tool.
- To know and apply the techniques of prototyping.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
(1000 caracteres)
1. Comunicação e Retórica Visual. 

2. Ferramentas de edição de imagem digital.

3 Design de Interacção
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4 Design da experiência

5 Tipografia, estudo da grelha e organização visual

6 Técnicas de prototipagem

7. Projeto Final

6.2.1.5. Syllabus:

1 Visual Communication and Rhetoric. 

2 Tools for digital image editing. 

3 Interaction Design 

4 Experience Design 

5 Typography, Study of the grid and visual organization 

6 Prototyping Techniques 

7 Final Project

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

curricular.
Dada a diversidade de temas e assuntos que a área do design de comunicação multimédia suscita, a opção por

alguns tópicos em deterimento de outros terá de ser tomada tendo em consideração os objectivos e a própria
natureza do curso, no qual a UC se enquadra. 

Tratando-se de uma disciplina que tem por objectivo servir de suporte a ambos os perfis do curso, procura-se
abordar temas transversais e estruturantes do design (ponto 5 e 6) e que naturalmente irão recair na linguagem

visual, como é exemplo o primeiro ponto do programa.
Pese embora as diferentes abordagens dos dois perfis, os novos media configuram, em ambos os casos, o seu

objecto de estudo priviligiado. O design de interação e o design da experiência assumem neste contexto um
importante papel e o seu contributo para o desenvolvimento de conteúdos interativos para os novos media
julgamos ser fundamental.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Given the diversity of topics and subjects that the area of the design of multimedia communication raises, opting
for some topics in detriment of others will have to be made taking into consideration the purpose and the nature

of the master course. 
Since this is a curricular unit that is provided to both branches of the master course, the aim is to address

transversal themes to design (Section 5 and 6) and that will naturally fall on the visual language, as for example
the first point of program.

Despite the different approaches or positions of the two master branches, new media are its privileged object of
study.

Interaction design and the design of the experience assume an important role in this context and its contribution
to the development of interactive content for the new media is crucial.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Nas aulas teóricas serão apresentados e debatidos temas relacionados com o Design. Nas aulas TPs, procede-
se à operacionalização dos conceitos teóricos através da experimentação e trabalho projectual orientados,

utilizando-se metodologias de trabalho individual e/ou em grupo, consoante os casos.

Em cada semana, no final de cada aula, são lançados desafios (devidamente enquadrados pelo exercício
actual) para serem realizados fora do período de contacto presencial. Estes momentos são, posteriormente,

acompanhados e orientados pelos docentes, via videoconferência, tal com previsto no regime de blended
learning.

A disciplina possui um dossier digital na plataforma Moodle.
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A avaliação é discreta e consiste em quatro elementos:

A1 – exercício de Retórica Visual 25%

A2 – Exercício de Design de Interacção 25%

A3 – Exercício de Design da experiência 10%

A4 - Projecto prático integrado 40%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

In the lectures will be presented and discussed issues related to the Design as a discipline. In practical classes,
proceed to the operationalization of theoretical concepts through experimentation and work projectual oriented,

using methods of individual work and/or groups as appropriate.
Each week, at the end of each class are launched challenges (appropriately framed by the current exercise) to

be performed outside the period of presencial contact. These moments are subsequently accompanied and
guided by the teacher, via videoconference (blended learning).

The course owns a digital platform for formal file contents in Moodle and working groups.

The evaluation/assessment is continuous and consists of four elements:

A1 - Exercise in visual rhetoric (25%)

A2 - Exercise in Interaction Design (25%)

A3 - Exercise in Experience Design (10%)

A4 - Final practical project - (40%)

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

curricular.
A presente unidade curricular abrange os dois perfis e conta, à partida, com uma expressiva diversidade ao

nível da formação de base, competências e áreas científicas dos seus alunos. Alguns deles já tiveram, no
passado, formação na área da multimédia ou do design, enquanto outros alunos não tiveram ainda qualquer

contacto com estas matérias e ferramentas. Por essa razão, adopta-se como estratégia a realização de um
questionário informal de diagnóstico de competências ao nível de ferramentas de edição gráfica em formato
bitmap e vetorial, realizado na primeira aula, permitindo dividir a turma prática, não pelo critério do perfil, mas

pelo nível de conhecimento e competências actuais. Esta divisão é temporária e ocupa um período de tempo
limitado (cerca de 25% do total de aulas) mas permite transmitir a este grupo de alunos um conjunto de

competências básicas no domínio das ferramentas, as quais são absolutamente necessárias para a realização
dos trabalhos seguintes.

Durante o mesmo período, é oferecido ao outro grupo uma formação de tecnologias e ferramentas mais
adequadas aos seus interesses, como é o exemplo de sistemas de desenvolvimento de conteúdos em

Realidade Aumentada no âmbito do design de interfaces “naturais”. 
Por fim, é oferecida os alunos a oportunidade de aplicarem os conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina

através da realização de um projeto final, acompanhado e orientado pelos docentes. O projeto final é
desenvolvido em estreita articulação com a principal UC (do ponto de vista projetual) do respectivo perfil,

nomeadamente Conteúdos Audiovisuais e Tecnologias Dinâmicas para a Internet. Esta estratégia tem para o
estudante enorme vantagem dado que permite aplicar os conhecimentos e a perspetiva do design de interação
num único projecto para ambas as disciplinas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course covers both master branches and regard from the start, with a significant diversity at the level of

basic training, skills and scientific areas of their students.
Some of them have had in the past, training in media or design, while other students have not yet had any
contact with these matters and tools.

For this reason, is adopted as strategy the conduction of an informal survey about the skills on graphics editing
tools, that allow us to divide the class, not by the criterion of the profile, but the level of current knowledge and

skills.
This division is temporary and occupies a limited period of time (about 25% of the total classes) but allows to
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transmit to this group of students a set of basic skills in the tools, which are absolutely necessary for
performing the following work .

During the same period, the other group is offered training in technologies and tools appropriate to their
interests, as is the example of the development of content in Augmented Reality systems within the design of

"natural interfaces”.
Finally, students are offered the opportunity to apply the knowledge acquired during the course by conducting a

final project, supervised by teachers.
The final project is developed in close collaboration with the main UC of their profile, namely Audiovisuais

Contents and Technologies to the Internet.
This strategy has given to the student huge advantage that allows to apply the knowledge and perspective of
interaction design in a single project for both disciplines.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Exercícios e textos de apoio, de autoria dos docentes, publicados no dossier digital da disciplina.

BUCHANAN, Richard (ed.), MARGOLIN, Victor (ed.), The Idea of Design – A Design Issues Reader, The MIT
Press;

BÜRDEK, Bernhard E., História, Teoria e Prática do Design de Produtos, Edgard Blücher;

CALVERA, Anna (ed.), Arte?Diseño?, GG Diseño, Ediciones G. Gilli, Barcelona;

COOPER, Alan, REIMANN, Robert, CRONIN, David, About Face 3 – The essentials of interaction design, Wiley

Publishing, Indianapolis, 2007;

LUPTON, Ellen, PHILLIPS, Jennifer Cole, Novos Fundamentos do Design, Cosac Naify, São Paulo, 2008;
MACDONALD, Nico, What Is Web Design?, RotoVision

MÜLLER-BROCKMANN, Josef, Historia de la comunicación visual, GG Diseño, Ediciones G. Gilli, Barcelona;

PREECE, Jenny, ROGERS, Yvonne, SHARP, Helen, Interaction Design - Beyond Human Interaction, Wiley.

Normam D., Design of Everyday Things, 1988.

Mapa X - Narrativas e Jogos Interactivos / Narratives and Interactive Games

6.2.1.1. Unidade curricular:

Narrativas e Jogos Interactivos / Narratives and Interactive Games

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Isabel Barreto Furtado Franco de Albuquerque Veloso (15h T/ 45h TPs)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica (N/A)

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

OBJECTIVOS
- contextualizar alguns marcos históricos sobre narrativas e jogos interativos;

- compreender, analisar e discutir sobre as várias teorias de narrativas e jogos digitais interativos e as suas
classificações

- compreender os conceitos de ludologia versus narratologia;
- adquirir conhecimentos no processo de desenvolvimento de game design e operacionalizar os conhecimentos

em casos práticos;
- compreender, analisar e discutir sobre os efeitos das narrativas e dos jogos digitais interativos na sociedade;
- compreender e aplicar as técnicas de avaliação de narrativas digitais e de jogos digitais interativos;

COMPETÊNCIAS:

Espera-se que os estudantes sejam capazes de:
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- efetuar uma análise crítica sobre as várias teorias e conceitos sobre narrativas digitais e jogos interativos; 
- experimentar o processo de game design

- analisar os impactos dos jogos na sociedade atual (pontos fortes e fracos);
- planear uma avaliação de narrativas digitais e jogos interativos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

OBJECTIVES:
- contextualize some historical landmarks on narratives and interactive games;

- understand, analyse and discuss several of digital narratives, storytelling and interactive games and the
different taxonomies associated to them; 

- understand the concepts of ludology versus narratology;
- acquire knowledge in game design and apply it in process of game design development;
- understand, analyse and discuss the impact of video games in nowadays society;

- understand and apply some techniques for evaluating digital storytelling and interactive digital games;

COMPETENCIES/SKILLS:
It is expected that students can:

- Make a critical analysis of the various theories and concepts about digital storytelling and interactive games;
- Experience game design process

- Analyze the impacts of gaming in society (strengths and weaknesses);
- Planning an assessment of digital storytelling and/or interactive games;

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Unidade 1 – conceitos fundamentais sobre narrativas e jogos digitais interativos

- contextualização histórica das narrativas e jogos interativos;
- jogos digitais interativos; 

- narrativa digital interativa;
- taxonomia de jogos e narrativas digitais;

- ludologia versus narratologia;

Unidade 2 – game design

- apresentação de princípios gerais do game design;
- abordagens no processo de planificação e desenvolvimento;

- análise dos públicos;
- análise dos dispositivos e de novos paradigmas de interação;;

- análise das ferramentas desenvolvimento;

Unidade 3 – os jogos digitais e a sociedade
- efeitos (psicológicos, cognitivos, sociais, comportamentais, …);

- contextualização dos públicos específicos;
- valor terapêuticos dos videojogos;

Unidade 4 – análise de jogos e narrativas digitais
- estudo de casos;

- avaliações heurísticas.

6.2.1.5. Syllabus:
Unit 1 - key concepts about narratives and interactive games;

- historical contextualization of interactive games and digital narratives; 
- digital interactive games; 

- game and play; 
- storytelling; 

- taxonomies of digital interactive games and digital narratives; 
- ludology and narratology;

Unit 2 - game design

- general principles; 
- approaches in the planning and development process; 
- analysis of the publics; 

- analysis of the devices and the interaction paradigms;
- analysis of the development tools; 
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Units 3 - digital games and society

- social effects (psychological, cognitive, social, behavioural, ...); 
- specific audiences; 

- therapeutic value of the digital games

Unit 4 - analysis of digital narratives and games 

- study cases; 
- heuristics evaluations.

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

curricular.
Os conteúdos programáticos da UC estruturam-se em torno das narrativas digitais e dos jogos interativos.

Assim, na 1ª fase do processo de aprendizagem, estão incluídas das unidades 1 e 2, onde são abordados os
conceitos teóricos e os instrumentos disponíveis para a análise e construção do próprio conteúdo (narrativas

digitais e jogos interativos). A 1ª unidade focaliza-se na análise das teorias e conceitos sobre narrativas digitais
e dos jogos interativos. A 2ª unidade pretende fornecer os instrumentos necessários para o desenvolvimento

do processo de game design para ambos.
Na 2ª fase, através das unidades 3 e 4, pretende-se abordar questões holísticas e interdisciplinares
relacionadas com estudo do impacto das narrativas digitais e dos jogos interativos. A 3ª unidade analisa a

relação entre a sociedade atual e os jogos em diferentes níveis (psicológico, cognitivo, comportamental),
enquanto a 4ª unidade procura formas de avaliar os jogos digitais e histórias interativas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of the course is organized around the narratives, storytelling and interactive digital games. In the
1st phase of the learning process, which included units 1 and 2, it is discussed the theoretical concepts and

available tools for the analysis and content's construction (narratives, storytelling and games). The 1st unit of
the syllabus focuses on the analysis of theories and concepts about digital narratives, storytelling and games.

The 2nd unit aims to provide the tools necessary for developing the game design process for both. In the 2nd
phase of the process, through Units 3 and 4, is intended to address holistic and interdisciplinary issues related

with the impact study of the digital storytelling and games. The 3rd unit aims to examine the relationship
between nowadays society and the games at different levels (psychological, cognitive, behavioural), while 4th

unit aims ways to evaluate digital narratives and interactive games.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas expositivas (teóricas - T), apoiadas por projeções, para fornecimento dos conceitos teóricos básicos e

discussão em turma das bases teóricas da matéria exposta. 
As aulas teórico-praticas - TP são aulas dedicadas à realização de exercícios práticos de análise das várias

teorias e conceitos apresentados sobre narrativas digitais e jogos interativos.
Todos os materiais da UC estão disponíveis na plataforma de e-learning (moodle) da Universidade de Aveiro.

Os alunos tem atendimento semanal, presencial no gabinete do docente e por comunicação mediada por
computador (skype) para esclarecimento de dúvidas.

Avaliação Individual (40%): 30% exame teórico ou artigo científico individual sobre temática previamente
acordada com o docente; 10% da apresentação oral individual sobre o projeto final realizado em grupo;
Avaliação em Grupo (60%): 35% do protótipo do projeto final e 25% do relatório do projeto final, realizado em

grupo.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The expositive teaching (T) is supported by projections, in order to supply the basic theoretical concepts and
discussion among the class of the theoretical foundations of the subjects.
The theoretical and practical classes (TP) are dedicated to practical assessments to analyze the various

theories, models and concepts presented about digital storytelling and interactive games.
All the materials of the course are available on the e-learning platform (Moodle) of the University of Aveiro.

Students have weekly assistance, personal in the teacher’s office and via computer mediated communication
(skype) to clarify doubts.

Individual assessment (40%): 30% - theoretical exam or an individual scientific paper according with thematic
previously defined with the teacher (optional); 10% - individual oral presentation of the final project conducted in

workgroup; 
Evaluation Group (60%): 35% - prototype of the final project and 25% - report of the final project, both conducted

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

curricular.
Dado que se pretende que os estudantes aprofundem conhecimentos no que respeita às narrativas digitais e

aos jogos interativos, é essencial que antes de se realizarem exercícios práticos de aplicação hajam aulas
expositivas para fornecimento dos conceitos teóricos fundamentais. Esta estratégia de ensino/aprendizagem é

aplicada em todas as unidades temáticas da UC.
Os exercícios práticos de aplicação variam conforme a unidade temática e são aplicados em diferentes
contextos, como por exemplo, no protótipo do projeto final; na estrutura de planificação do jogo; no relatório final

sobre processo de game design; e nas análises críticas apresentadas nos artigos científicos individuais. 
A componente semanal de b-learning está diretamente relacionada com os documentos de acompanhamento

semanais apresentados aos alunos no início do semestre (sessões de ponto de situação). Em cada sessão b-
learning os alunos devem apresentar ao docente os materiais preparados para o objectivo definido.

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

As it is intended that the students may deep their knowledge in what concerns to digital storytelling, narratives
and interactive games, it is essential that, before they do the assessments, they could attend expositive lessons

devoted to the explanation of fundamental concepts. This teaching/learning strategy is applied in all thematic
units.

The practical application exercises vary according to the thematic unit and are applied in different context, such
as, the prototype of the final project; the planning structure of the game; final report about the game design

process; and during the critical analysis and discussion presented in the individual papers.
The weekly b-learning component is directly related to the weekly follow up documents presented to students at

the beginning of the semester (follow up session). In each B-learning session students should present the
prepared materials to achieve the established goal.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Salen, K. & Zimmerman , E. (coord.), (2006). The Game Design Reader: A Rules of Play Anthology.
Massachusetts: MIT press.

Salen, K. & Zimmerman , E. (2004). Rules of Play: Game Design Fundamentals. Massachusetts: MIT press.
Fullerton, T.; Swain, C. & Hoffman, S. (2008) Game Design Workshop - A Playcentric Approach to Creating

Innovative Games. Morgan Kaufmann Publishers, 2nd Edition. ISBN: 978-0-240-80974-8
Adams, E. (2013) Fundamentals of Game Design. New Riders, 3rd Edition. ISBN-13: 978-0321929679
Harringan, P. & Wardrip-Fruin N. (coord.), (2004). First Person New Media as Story, Performance, and Game.

Massachusetts: MIT press.
Harringan, P. & Wardrip-Fruin N. (coord.), (2007). Second Person Role-Playing and Story in Games and Playable.

Massachusetts: MIT press.
Juul, J. (2005) Half-real - Video Games between Real Rules and Fictional Worlds, Massachusetts: MIT press.

Oxland, K. (2004). Gameplay and design. Addison Wesley.

Mapa X - Redes e Ecologia dos Media/Networks and Media Ecology

6.2.1.1. Unidade curricular:

Redes e Ecologia dos Media/Networks and Media Ecology

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

Maria João Lopes Antunes (15h T/60h TP)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica (N/A)

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

Compreender o conceito de ecologia dos media;
Apreender os conceitos inerentes à problemática das redes sociais;

Apreender os conceitos e metodologias do campo da análise das redes sociais;
Analisar a formação de redes e de capitais sociais na história e compreender as suas implicações na

contemporaneidade.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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To understand the concept of media ecology; 

To understand the concepts related to social networks; 
To understand the concepts and methodologies in the field of social networks analysis; 
Analyze the formation of networks and social capital in history and understand its implications in contemporary

times.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução: Redes e Ecologia dos Media
Definindo “Redes” e “Ecologia dos Media”
Interação Social

No tempo da conectividade

2. Redes: Conceitos elementares
Conexões

Afinidade
Homofilia

Díades e tríades
Densidade

Buracos estruturais
Relações fortes e fracas
Centralidade

Distância
Multiplexidade

Papéis e posições
Segmentação da rede

Redes sociais: Fundamentos psicológicos
Grupos, Liderança e redes sociais

Mundo pequeno

3. Redes como capital social
Capital social
Fontes de capital social

Efeitos do capital social
Capital social como um investimento

Capital social como atributo dos sistemas sociais

6.2.1.5. Syllabus:

1. Introduction: Networks and Media Ecology 
Definition of: "Networks" and "Media Ecology" 
Social interaction 

At the time of connectivity 

2. Networks: Basic concepts 
Connections 

Propinquity 
Homophily 

Dyads and triads 
Density 

Structural holes 
Strong and weak ties 
Centrality 

Distance 
Multiplexity 

Roles and positions 
Network segmentation 

Social network: Psychological foundations 
Groups, Leadership and Social networks 

Small world

3. Networks as social capital 
Social capital 
Sources of social capital 

Effects of social capital 
Social capital as an investment 
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Social capital as an attribute of social systems

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

curricular.
Os conteúdos programáticos da unidade curricular estruturam-se em torno dos conceitos de “ecologia dos
media”e “rede”, bem como do conhecimento das características implicadas nas redes (como são exemplo

homofilia; díades e tríades; densidade; buracos estruturais; relações fortes e fracas; centralidade; distância;
multiplexidade; formação de capital social) e metodologias relevantes para a sua análise. A apreensão deste

conhecimento possibilita a aquisição de competências que permitem apreender o campo da análise das redes
sociais e compreender a sua relevância para a formação de redes e de capitais sociais na história e sobretudo

na contemporaneidade.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Course contents are structured around the concepts of "media ecology" and "network" as well as the

knowledge of the characteristics involved in the networks (e.g homophily, dyads and triads, density, structural
holes, strong and weak ties; centrality; distance; multiplexity, social capital) and methodologies relevant to its

analysis. To learn those contents enables the acquisition of skills related to social networks analysis and to
understand the relevance of social networks in history and particularly in contemporary times.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A disciplina está dividida em 2 componentes, uma de natureza teórica e outra de natureza teórico-prática. Nas
aulas T, predominantemente expositivas, estimula-se a aprendizagem dos conceitos teóricos de base. As aulas

TPs, predominantemente demonstrativas e exploratórias, implicam a realização de um trabalho em grupo
(escrita de um artigo científico, centrado numa rede social escolhida pelo grupo). O acompanhamento e

comunicação com os alunos é feito, para além da via presencial, através do fórum da UC no moodle e via
skype.

A avaliação da disciplina é do tipo contínua e compreende 2 componentes distintas: uma de natureza T, com um
peso de 40% (obtida através de provas escritas individuais), e uma de natureza TP, com um peso de 60%, cada

uma delas com uma nota mínima fixada em 8 valores. A avaliação da componente TP compreende a realização
de um trabalho de grupo (85% da nota TP) e sua apresentação e defesa (15% da nota TP).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The course is divided in 2 components (theoretical (T) and theoretical and practical (TP)). T classes,
predominantly expository, stimulates the learning of the basic theoretical concepts. The TPs classes,

predominantly exploratory and demonstrative, require group work (writing a paper, centered on a social
network chosen by the group). The monitoring and communication with students is done, beyond the classroom,
using the forum (moodle) and by skype. 

The assessment is continuous and comprises 2 distinct components: T, 40% of final mark (obtained through
individual written tests), and TP(60% of final mark). Components T and TP needs a minimum score of 8 (out of

20). The evaluation of the TP component comprises a paper – group work - (85% of TP) and its presentation
(15% of TP).

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

É essencial que existam na componente T aulas expositivas, com o intuito de lecionar os conteúdos teóricos de

base (conceitos elementares à compreensão do fenómeno das redes socias e sua análise), conhecimentos
estes que são aplicados nas aulas TPs através da utilização de estratégias exploratórias (análise de uma rede

social, na sua vertente teórica e prática). 

O trabalho realizado pelos grupos, em contexto de sala de aula e a distância (alternando 2h TP semanais
presenciais e 2 horas TPs semanais a distância) é acompanhado de forma muito próxima pela docente. O

trabalho TP (artigo científico versando uma rede social escolhida pelo grupo, em articulação com a docente)
encontra-se dividido em etapas: Pesquisa documental de artigos e monografias que tenham como objeto de

estudo a rede social escolhida; escrita da introdução e da revisão de literatura do artigo; construção
colaborativa da grelha de observação para análise da rede social e planeamento do processo de recolha de
dados; recolha de dados; análise dos dados recolhidos; escrita da conclusão do artigo. A cada etapa

corresponde uma entrega, via moodle, do trabalho produzido pelos grupos. A cada entrega corresponde a
publicação, via moodle, de um documento elaborado pela docente, onde é comentado o trabalho produzido a

cada etapa por cada um dos grupos. Neste sentido, de forma muito regular os estudantes têm indicação dos
aspectos a melhorar ou corrigir em cada etapa do trabalho. Esta metodologia assegura que os grupos de

estudantes trabalham de uma forma regular ao longo de todo o semestre, têm conhecimento a cada etapa
daquilo que fizeram bem ou mal, e demonstra ter resultados bastante positivos, a nível da aprendizagem e
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classificações finais. 

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

Theoretical lessons are very important in order to teach the basic concepts (understanding the phenomenon of
social networks and their analysis concepts). Those skills are applied in TP lessons through the use of

exploratory strategies (analysis of a social network in its theoretical and practical aspects). 

The work done by the groups, in the context of the classroom and at distance (2 weekly TP hours in classroom
and 2 weekly TP hours at distance) is monitored very closely by the teacher. The TP work (paper about a social
network chosen by the group) is divided into steps: bibliography search; writing the introduction and literature

review of the paper; collaborative construction of observation grid for social network analysis and planning the
process of data collection; data collection; data analysis; writing paper conclusions. Each step corresponds to a

delivery, via Moodle, of the work produced by groups. Every delivery corresponds to the publication, in Moodle,
of a document prepared by the teacher, with comments. So students have regularly a feedback about their

work. This methodology ensures that groups work on a regular basis throughout the semester and have
demonstrated very positive results on learning process and final grades.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

CARRINGTON, Meter J; SCOTT, John e WASSERMAN, Stanley (2007). Models and Methods in Social Network
Analysis, Cambridge: Cambridge University Press.

CASTELLS, Manuel (2004). A Galáxia Internet: reflexões sobre Internet, Negócios e Sociedade, trad., Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian.

DIJK, Jan van (1999). The Network Society, London: Sage Publications.
JONES, Steve (editor) (1999). Doing Internet Research – critical issues and methods for examining the net,

London: Sage.
KADUSHIN, Charles (2012). Understanding Social Networks: Theories, concepts, and findings. 1ª edição. Nova

York: Oxford University Press.
SCOTT, John (2007). Social Network Analysis – a handbook, 2ª edição. London: Sage Publications.
WASSERMAN, Stanley e FAUST, Catherine (2007). Social Network Analysis – methods and applications, 15ª

edição. Cambridge: Cambridge University Press.

Mapa X - Seminário/seminar

6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário/seminar

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

Luís Francisco Mendes Gabriel Pedro (T: 30 horas)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Fernando Ramos (TP: 5 horas)

Óscar Mealha (TP: 5 horas)
Conceição Lopes (TP: 5 horas)

Ana Veloso (TP: 5 horas)
Jorge Ferraz de Abreu (TP: 5 horas)

Pedro Almeida (TP: 5 horas)
Rui Raposo (TP: 5 horas)

Margarida Almeida (TP: 5 horas)
Maria João Antunes (TP: 5 horas)
Vânia Baldi (TP: 5 horas)

Ana Carla Amaro (TP: 5 horas)
Pedro Beça (TP: 5 horas)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Com esta unidade curricular pretende-se desenvolver competências de reflexão teórica na área de
investigação em CTC, nomeadamente através da caracterização e discussão das diferentes dimensões do

state of the art que a definem. Pretende-se, ainda, estimular a capacidade dos alunos fazerem refletir essa
sistematização no seu projeto de investigação.

Deste modo, pretende-se que os alunos consigam:
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• Compreender os fundamentos-base da investigação na área de CTC; 

• Desenvolver conhecimentos, capacidades e atitudes de investigação que facilitem a construção de trabalhos
científicos de qualidade na área de CTC; 

• Adquirir e partilhar instrumentos e recursos conceptuais que permitam identificar e compreender os
problemas com que esta área de investigação se confronta e apresentar propostas adequadas de resolução; 

• Compreender o estado da arte atual na sua área específica de investigação e redigir um documento que
enquadre o seu trabalho de investigação do ponto de vista teórico. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

This course aims to develop skills in the area of theoretical reflection on CTC research, namely through the
characterization and discussion of the different dimensions of its state of the art that define it. It is intended to

further enhance the capacity of students to make that systematic theoretical reflection evident and
understandable in their research project. 

Thus, it is pretended that students will be able to: 
• Understand the fundamentals of the research in the area of CTC; 

• Develop knowledge, skills and attitudes research that facilitate the construction of quality scientific work in the
area of CTC; 
• Acquire and share conceptual tools and resources in order to identify and understand the problems that this

research area is facing and to make appropriate resolution proposals; 
• Understand the current state of the art in their particular area of research and write a document that frames

their research project from a theoretical standpoint.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Os conteúdos programáticos da unidade curricular serão apresentados em painéis temáticos e encontram-se,
genericamente, organizados em 5 módulos principais:
• Tecnologias da Comunicação e Educação;

• Entretenimento e consumo de media: social iTV e plataformas cross-media;
• Interação em novos media, visualização de informação e comunicação;

• Comunicação e Saúde;
• Cultura, património e ludicidade.

Os conceitos trabalhados nos diversos módulos serão objecto de reflexão e sistematização através da sua

aplicação na redação do estado da arte do projeto de investigação individual dos alunos.

6.2.1.5. Syllabus:
The syllabus of the course will be presented in thematic panels and is generally organized into 5 main modules: 

• Communication Technologies and Education; 
• Entertainment and media consumption: social iTV and cross-media platforms; 

• Interaction in new media, information visualization and communication; 
• Communication and Health; 

• Culture, heritage and recreation. 

The concepts of the various modules will be the subject of reflection and systematization through its application

in drafting the state of the art of the research projects of individual students.

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

curricular.
Os conteúdos programáticos abordados na unidade curricular estão adequados aos seus objetivos, sendo

essa coerência visível na escolha de áreas que refletem as dimensões de investigação da unidade de
investigação CETAC.MEDIA/CIC.DIGITAL, unidade de investigação em que todos os docentes do curso se
encontram afiliados.

Deste modo, pretende-se promover uma proximidade operacional entre os conteúdos letivos e a investigação
realizada pelos docentes envolvidos no curso, desenvolvendo ativamente com os estudantes competências de

reflexão teórica no campo das CTC, nomeadamente através da discussão das diferentes dimensões do state of
the art que o caracterizam e definem.

Com o estreitamento desta ligação pretende-se aproximar, cada vez mais, os estudantes de cenários de
investigação, no sentido de tornar as suas aprendizagens mais significativas e ligadas a um contexto que lhes

poderá ser mais útil em situação laboral.

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

The syllabus covered in the course matches its goals, and that match is visible through the consistency in the
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choice of areas that reflect the research dimensions of the research unit CETAC.MEDIA / CIC.DIGITAL,

research unit in which all faculty members are affiliated. 
Thus, it is intended to promote an operational proximity between academic content and research carried out by

the faculty involved in the course, with students actively developing skills in the field of theoretical reflection in
the CTC research field, through the discussion of the different dimensions of state of the art that characterize
and define it. 

With the narrowing of this connection it is intended to increasingly bring together students and different
research settings, making their learning more significant and linked to practical contexts that may be more

useful to them on the in a job seeking situation.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular desenvolve-se em 2 componentes paralelas.  A componente TP será dinamizada pelos
orientadores científicos dos projetos e, sempre que se justifique, por convidados relevantes nas áreas

específicas e consiste no acompanhamento e aconselhamento teórico dos projeto de investigação.
A componente teórica traduz-se em exercícios de reflexão conceptual e de redação do enquadramento teórico,

sendo dinamizada pelo docente responsável.
A avaliação assume assim diferentes modalidades. Na componente teórico-prática a avaliação é final (60% da

nota final) e na componente teórica a avaliação é contínua (40% nota final).
Na unidade curricular de Seminário pretende-se promover a partilha e articulação de instrumentos e recursos

conceptuais. Deste modo, será estimulada a dinamização de uma comunidade de aprendizagem, através da
plataforma SAPO Campus e de outras ferramentas a negociar com os alunos. Os alunos serão responsáveis

pela dinamização desses espaços digitais.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The course will be developed in two parallel components. The theoretical and practical component will be led by
the scientific supervisors and, when appropriate, by relevant guests and consists in the active theoretical

monitoring and counselling of each research project.
The theoretical component translates in conceptual thinking and writing of the theoretical framework exercises,
being led by the responsible teacher. 

The evaluation thus takes different forms. The theoretical and practical component assumes a final assessment
typology (60% of final grade) and the theoretical assessment typology is continuous (40% of final grade). 

The Seminar course subject pretends to promote the sharing and articulation of instruments and conceptual
resources. It will thus be stimulated the promotion of a learning community, through the SAPO Campus platform

and other tools to be negotiated with students. Students will be responsible for the management and promotion
of these digital spaces.

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

Tendo em conta os objectivos definidos para a unidade curricular, os quais pressupõem o desenvolvimento de
diferentes competências, procurar-se-á privilegiar metodologias de trabalho que articulem as leituras e

reflexões sobre os conteúdos abordados nas aulas presenciais e o trabalho realizado pelos estudantes, em
conjunto com os seus supervisores, nas questões teóricas do seu projeto individual. 

Deste modo, o trabalho teórico compreende a realização de trabalhos individuais (trabalho autónomo, sendo
que uma parte desses trabalhos é realizado online, nas aulas em blended-learning, na plataforma SAPO

Campus). Os critérios de avaliação de todos os trabalhos incidirão no conhecimento de conteúdo, na
capacidade de reflexão crítica fundamentada e nas competências de investigação na área científica de
Ciências e Tecnologias da Comunicação. 

Importa relevar que o processo de ensino e de aprendizagem subjacente a esta unidade curricular é constituído
por duas dinâmicas complementares, uma que consiste na aquisição dos diferentes conhecimentos teóricos

no domínio da investigação e uma outra onde se procura que esses conhecimentos sejam operacionalizados,
ativamente, ao nível prático, através da redação gradual do estado da arte de uma área específica de

investigação. 
Deste modo, parece-nos existir uma coerência entre as metodologias de ensino e avaliação adotadas na

unidade curricular e os seus objetivos, dado que se pretende promover, no contexto do trabalho a desenvolver,
competências de análise de problemas em contextos de investigação mas também competências de

autonomia, reflexão e partilha desse crescimento conceptual e processual. As metodologias de ensino e
avaliação adotadas reforçam esses objetivos, atuando no sentido de os operacionalizar ao longo do semestre.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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Considering the objectives set for the course, which require the development of different skills, efforts will be
made to privilege working methodologies that combine readings and reflections on the content covered in the

classroom and the work done by students with their supervisors, regarding the theoretical questions of each
individual research project. 

Thus, the theoretical work includes the development of individual work (a part of such work is conducted online,
in a blended-learning method, through the SAPO Campus platform). The criteria for assessment of this work

focuses on content knowledge, in the capacity for a sound critical reflection and also on research skills in the
Science and Communication Technologies research field.

It must be stressed that the process of teaching and learning underlying this course consists of two
complementary dynamics, one that involves the acquisition of theoretical knowledge in different research

settings and another which seeks that this knowledge will be put to practice through the gradual writing the
state of the art in a specific area of research. 
Thus, there is a coherence between teaching methodologies and assessment adopted in the course and its

goals, because we want to promote, in the context of work done in the curricular unit, skills in problem analysis
in research settings but also autonomy, reflection and sharing skills that contribute to students’ conceptual and

procedural growth. The teaching methodologies adopted reinforce these objectives, acting in order to
operationalize theses goals throughout the semester.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• Barney, D. (2004). The network society. Cambridge: Polity Press.

• Castells, M. (1996). The rise of the network society. Oxford: Blackwell.
• Castells, M. (1997). The power of identity. Oxford: Blackwell.

• Castells, M. (1998). End of millenium. Oxford: Blackwell.
• Jenkins, H. (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University

Press.
• Jones, S.; Silver, D.; Massanari, A. (2006). Critical Cyberculture Studies. New York: New York University

Press.
• Vickery, G.; Wunsch-Vincent, S. (2007). Participative web and user-created content: web 2.0, wikis and social

networking. Paris: OECD. ISBN: 978926403746.

Mapa X - Multimédia em Ambientes Artísticos/Multimedia for Artistic Environments

6.2.1.1. Unidade curricular:

Multimédia em Ambientes Artísticos/Multimedia for Artistic Environments

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Jorge Rodrigues Martins Vairinhos 15 h T; 30 PL

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

Pedro Beça 30h PL

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

O objectivo principal de MAA consiste na exploração de sistemas digitais aplicando-os ao domínio das artes
procurando dotar o aluno de autonomia e capacidade de integrar equipas multidisciplinares. Sucintamente,

podemos elencar como objectivos da disciplina:

- Capacidade de desenvolver um projecto artístico de arte digitial ou instalação artística.

- Conhecer o enquadramento histórico e conceptual da Arte Digital e da Instalação Artística.

- Dar a conhecer as ferramentas e soluções tecnológicas ao nível da electrónica e da “Physical Computing”

disponíveis para artistas e designers de interacção.

- Dominar as técnicas de visão por computador e competências que permitam o desenvolvimento de interfaces
interactivas baseadas no gesto e na linguagem corporal.

- Conhecer os paradigmas de interação baseadas no conceito de “interfaces naturais”.

- Conhecer os novos paradigmas de interação baseados na computação física e nas interfaces ditas naturais
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(Natural user Interfaces).

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main goal of MAA constitutes study of digital systems by applying them to the arts field looking to provide

the student autonomy and ability to integrate multidisciplinary teams. Briefly, we can list as objectives of the
course:

- Ability to develop an artistic project of digitial art or art installation.

- To know the historical and conceptual framework of Digital Art and Artistic Installation.

- To know the tools and technological solutions in terms of electronics and "Physical Computing" available for

artists and interaction designers.

- Master the computer vision techniques and skills that enable the development of interactive interfaces based

on gesture and body language.

- To know the interaction paradigms based on the concept of "natural interfaces".

- To know the new interaction paradigms based on physical computing and natural spoken interfaces (Natural
user interfaces).

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução à Arte Digital

- Obras e Artistas de referência
- Do minimalismo à interactividade por via do digital

- A instalação Artística.

2. Computação Física e Tangible User Interfaces (TUI)

- Introdução à electrónica para artistas
- Sensores e Actuadores
- Programação de microcontroladores (Arduino)

3. Plataformas de desenvolvimento multimédia

- Processing.org

- Introdução ao Python no Raspberry PI.

4. Realidades mistas e mundos virtuais.

- Realidade Aumentada
- Interfaces Naturais

6.2.1.5. Syllabus:

1. Introduction to Digital Art

- Work and reference Artists
- From minimalism to interactivity through digital technology
- The Artistic installation.

2. Physical Computing and Tangible User Interfaces (TUI)

- Introduction to electronics for artists

- Sensors and Actuators
- Microcontroller Programming (Arduino)

3. Multimedia Development Platforms

- Processing.org
- Introduction to Python on Raspberry PI.
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4. Mixed realities and virtual worlds.

- Augmented Reality

- Natural Interfaces

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

curricular.
O programa articula os aspetos teóricos e conceptuais da arte digital com a sua dimensão técnica. Deste modo,

são abordados os artistas, as obras, o pensamento artístico bem como as ferramentas e tecnologias
subjacentes.
Perante as inúmeras tecnologias à disposição, optou-se por aquelas que têm maior expressão no meio

artístico, designadamente os sistemas open-source Arduino e Processing. Estas últimas, por um lado, sendo
suportadas por uma comunidade de utilizadores bastante forte, têm a vantagem de serem muito bem

documentadas e, por outro lado, ao contrário dos sistemas de desenvolvimento usadas na produção de SW
convencional, são mais fáceis de usar e destinam-se à comunidade de artistas e designers.

No plano teórico, priviligia-se o estudo da instalação artística (no minimalismo e na arte digital) dada a sua
proximidade conceptual com os mais recentes paradigmas de interação na HCI, como são exemplo a Realidade

Aumentada e os Tangible User Interfaces (TUI).

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

The program articulates the theoretical and conceptual aspects of digital art with its technical dimension. Thus,
the artists are addressed, the works, the artistic thinking and the underlying tools and technologies.

Faced with the many technologies available today we chose those with higher expression in the arts, including
the open-source Arduino and Processing systems. The latter, on the one hand, being supported by a very strong
community of users have the advantage of being very well documented and, on the other hand, unlike the

development of systems used in conventional software production, are easier to use and are for the artist
community and designers.

Theoretically, the study of art installation (in minimalism and digital art) given its conceptual proximity with the
latest interaction paradigms in Human-Computer Interaction (HCI), as exemplified by the Augmented Reality and

Tangible User Interfaces (TUI), is a natural choice.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas P procede-se à operacionalização dos conceitos teóricos através da experimentação, utilizando-se

metodologias demonstrativas e trabalho projetual.
A disciplina possui um dossier digital.

A avaliação é discreta e baseada nos seguintes momentos de avaliação:
A1 Artefacto de comunicação (30%) – exercício de computação física. Trabalho desenvolvido por grupos de 2

alunos. 
A2 Reflexão teórica (20%) - em formato de artigo (short-paper) sobre um autor, obra ou tema da Arte digital ou

do Design de Interacção, relacionado directamente com a temática do projecto. Os critérios de avaliação são a
qualidade do discurso, a pertinência do tema para a arte e comunicação.

A3 Projecto Final (50%) Planificação e documentação das etapas de projecto através da apresentação de um
dossier. Os critérios de avaliação são a capacidade de investigação, a expressão e a técnica. 
A assiduidade e desempenho são factores que contribuem para a formação das notas parciais da avaliação

discreta.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The practical classes proceeds to the operationalization of theoretical concepts through guided
experimentation, using demonstrative methodologies, individual work, group and project work.
The course is supported by a digital elearning system.

Assessment is discreet and based on the following moments:
- A1 Artifact communication (30%) Physical computing ex. Working groups are composed by 2 students.

-A2 Theoretical reflection (20%) - in scientific paper (short-paper) about an author, work or theme of digital art or
Interaction Design, directly related to the theme of the final project. The evaluation criteria are: quality of

discourse, the relevance of the theme for art and communication.
-A3 Final Project (50%) projectual groupwork. Planning and documentation of project stages. Evaluation criteria

are: ability to research, expression and technique.
The student assiduity and participation are factors that contribute to the formation of the partial notes of

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

Nos momentos teóricos as matérias são ilustradas com exemplos concretos, de obras e artísticas, e abertas à
discussão, permitindo ao aluno produzir uma reflexão crítica que se materializará com o desenvolvimento de

um curto trabalho de investigação teórica. A vantagem deste formato, ao contrário de um teste teórico,
consiste na possibilidade do aluno investigar e aprofundar um tema, preferencialmente, relacionado com o seu

projeto final e de acordo com os seus interesses.
As aulas práticas funcionam num modelo de oficina: são exemplificadas as técnicas e as ferramentas no início
da sessão e propostos, num segundo momento, desafios exploratórios de natureza experimental. Este modelo

permite estimular a autonomia no desenvolvimento tecnológico mas, ao mesmo tempo, dando espaço ao aluno
para explorar de um modo criativo e expressivo as técnicas exemplificadas.

Optou-se por dividir o projeto em dois momentos de avaliação distintos e autónomos – o A1 e o A3. Para o
primeiro momento, o A1, os grupos são compostos apenas por 2 alunos, tal como nas sessões práticas. Trata-

se de um projeto de curta duração e assumidamente experimental, no qual os grupos são convidados a
desenvolver uma ideia e assumir um certo risco. Este formato traz duas vantagens: por um lado liberta-se o

aluno dos típicos constrangimentos associados à metodologia projetual multimédia (planificação do design
funcional, especificação e análise de requisitos técnicos, prototipagem, etc), por outro lado, ao incluir o factor

risco são valorizadas soluções técnicas e artísticas mais criativas, que num contexto de um projeto
convencional poderiam ser descartadas. O mini projeto A1 funciona como um preâmbulo para o projeto final:
testa-se a viabilidade de uma ideia ou de um conceito. Ao longo do projeto final, por sua vez, o aluno conhece as

principais etapas de planificação e produção previstas pela metodologia multimédia. Este projeto é de maior
duração e os grupos são compostos por uma equipa de 4 alunos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical moments the materials are illustrated with concrete examples of works of art, and open to

discussion, allowing the student to produce a critical reflection that will materialize with the development of a
short work of theoretical research. The advantage of this format, as opposed to a theoretical test, is the
possibility of the student to research and develop a theme, preferably related to their final project and according

to their interests.

The practical lessons run in a workshop model. Early in the session are exemplified and proposed techniques
and tools. Secondly, we present exploratory challenges of an experimental nature. This model allows

encouraging autonomy in technological development but at the same time, making room for the student to
explore a creative and expressive way the exemplified techniques.

It was decided to divide the project into two moments of distinct and autonomous evaluation - the A1 and A3. For

the first moment, the A1, the groups are composed only by two students, as in the practical sessions. This is a
short-term and assumedly experimental project, in which the groups are invited to develop an idea and take a
certain risk.

This format has two advantages: on the one hand frees himself of the constraints typical of the students

associated with the multimedia projectual methodology (planning of functional design, specification and
technical requirements analysis, prototyping, etc.), on the other hand, by including the risk factor is most valued

the creative and artistic solutions, which in another context might have to be abandoned.

The mini project A1 serves as a preamble to the final design: we test the feasibility of an idea or a concept.
During the final project, in turn, the student knows the main stages of planning and production provided by

multimedia process. This design is of longer duration and the groups are composed by 4 students.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
IGOE, Tom; O'Sullivan, Dan Physical Computing: Sensing and Controlling the Physical World with Computers.

Course Technology PTR, 2004.

OXER, Jonathan; Blemings, Hugh. Practical Arduino: Cool Projects for Open Source Hardware . Apress, 2009.

REAS Casey; Fry, Ben; Maeda, John. Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists

Publisher: The MIT Press, 2007.

GRAU, Oliver. Virtual Art. From Illusion to Immersion. Massachusetts: Institute of Tecnology, 2003.

KERCHOVE, Derrick. A Pele da Cultura. Lisboa: Relógio d’água, 1997.

OLIVEIRA, nicolas de, OXLEY, nicola, PETRY, michael, Instalation Art, Thames & Hudson, 2003.
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Mapa X - Serviços e Tecnologias nas Instituições / Services and Technologies in Institutions

6.2.1.1. Unidade curricular:

Serviços e Tecnologias nas Instituições / Services and Technologies in Institutions

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Óscar Emanuel Chaves Mealha - 15h T | 30h TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica/N/A

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

O objetivo é proporcionar aos alunos condições para desenvolverem a sua capacidade de reflexão crítica,
conceção e projeto no âmbito de soluções de informação e comunicação mediadas tecnologicamente (ICMT)

nas organizações. Será avaliada a sua capacidade de: compreender problemas; pesquisar e sistematizar
informação; conceber e discutir soluções; projetar e prototipar.

Os conhecimentos T e TP da UC são integrados durante os trabalhos de pesquisa e projeto de um serviço de
ICMT para uma determinada instituição.

Da componente TP resultarão dois relatórios com pesquisa, síntese e reflexão crítica, i.e. o estudo concreto de
uma situação apresentada pelo docente e projeto de um serviço de ICMT para uma instituição concreta.
Perspetivando ainda um grande investimento num percurso ensino aprendizagem destacam-se ainda alguns

objetivos complementares. Desenvolvimento de: métodos de trabalho em grupo; capacidade de documentar o
trabalho desenvolvido; reflexão crítica e sentido de autonomia.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The goal is to provide the conditions for students to develop their capacity for critical thinking, to design project
solutions within technology-mediated information and communication (TMIC) services in organizations. This

curricular unit (CU) evaluates the student's ability to: understand problems; search and systematize
information; design and discuss solutions; design and prototype. 

The CU's T and TP knowledge are integrated during the process of research and design of a TMIC service for a
given institution. The TP component delivers two results. A report with research, synthesis and critical

reflection, ie the study of a concrete situation presented by the teacher and the design of a TMIC service for a
institution. 

Considering the course teaching and learning as a whole, some additional goals can be highlighted.
Development of: group work methods; ability to document the work; critical reflection and sense of autonomy.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

A unidade curricular contém um momento expositivo onde são apresentados e discutidos em sala de aula, com
os estudantes, conceitos contextualizadores da problemática em causa. Os seguintes tópicos representam os

módulos estruturantes da matéria necessários para o contexto de aprendizagem criado por esta UC:
1. Informação e Comunicação nas Organizações e Instituições

Informação e Comunicação
Instituições vs Organizações

Comunicação e Organização
2. Informação e Comunicação tecnologicamente mediada nas instituições
3. Tecnologias de informação e comunicação

Perspetiva Histórica
Tecnologias (produtos)

Sistemas, Serviços e Aplicações
4. Gestão de serviços e tecnologias de informação e comunicação nas instituições

Estratégias e políticas de gestão, manutenção e segurança
Serviços e Sistemas de gestão, manutenção e segurança

As profissões ligadas às TIC
5. Análise de contextos específicos

(ex. Casos propostos por estudantes; análise e discussão)

6.2.1.5. Syllabus:
The curricular unit starts with an expository classroom moments with the discussion of fundamental
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contextualizing concepts and problematic organizational issues. The following points represent the structural
syllabus modules of this CU's learning environment: 

1. Information and Communication in Organizations and Institutions 
Information and Communication 

Institutions versus Organizations 
Communication and Organization 

2. Technology mediated information and communication in institutions 
3. Information and communication Technologies

Historical perspective 
Technologies (products) 
Systems, Applications and Services 

4. Service management and information and communication technologies in institutions 
Strategies and policies for the management, maintenance and security 

Services and systems management, maintenance and security 
ICT professionals

5. Analysis of specific contexts 
(eg cases proposed by students; analysis and discussion)

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

curricular.
Considerando que os resultados de aprendizagem nesta UC prendem-se com a capacidade de reflexão crítica,

conceção e projeto no âmbito de soluções de ICMT nas organizações (Orgs), consegue-se estabelecer uma
relação direta entre objetivos da UC e os conteúdos programáticos.

O processo de aprendizagem começa com o exercício expositivo dos pontos 1. e 2. da secção 6.2.1.5
complementado com uma pesquisa do estado da arte dos serviços ICMT para uma dada Org. A fase seguinte,

relacionada com os pontos 3. e 4. da secção 6.2.1.5 cinge-se à elaboração de uma memória descritiva com os
serviços necessários para melhorar os contextos de IC numa determinada Org. O ponto 5. dos tópicos TP

entronca com o desenvolvimento de um projeto para uma Org. com diversos momentos expositivos e de
discussão publica onde as várias opções e soluções de projeto são apresentadas e fundamentadas. O
percurso termina com a elaboração de um protótipo e um paper com o relato e fundamentação do processo e

produto final.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Whereas the learning outcomes of this CU relate to the ability to reflect, critical thinking and design in the
context of TMIC solutions in organizations (Orgs), it is possible to establish a direct relationship between CU

objectives and course content. 
The learning process begins with the lecture and discussion of points 1. & 2. of section 6.2.1.5 complemented by

a state of the art exercise on TMIC services for a given Org. The next phase, related to points 3. & 4. of section
6.2.1.5 is confined to developing a specification of the services needed to improve the IC contexts of a given Org.

TP topic 5. has a direct relation with the development of a project for an Org with various public discussion
moments where various options and design solutions are presented and substantiated. This process ends with

the development of a prototype, and a paper that reports on the process, the final product characteristics and
project results.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O planeamento das sessões T terá a indicação de um tema e de um conjunto de documentos, disponibilizados

no MOODLE_UA, para uma participação ativa individual em sala de aula. Esta fase mais teórico-conceptual
permitirá aprofundar os conhecimentos T e validar métodos e técnicas para apoio ao desenvolvimento dos dois

trabalhos em grupos de 4 estudantes. No trabalho 1 deverá ser caracterizada a instituição para a qual será
concebido o serviço de ICMT, a justificação e propriedades do serviço suportada em informação de base

científica. O trabalho 2 será dedicado ao projeto e prototipagem do serviço ICMT. Qualquer uma das fases conta
com o apoio semanal do docente em sala de aula e online via skype, mail, forum e documentação no moodle da
UA.

O trb. 1 tem um contributo de 40% na nota final e o trb. 2 60%. A nota de cada aluno pode variar em relação à
nota global do grupo em cerca de 40% relacionado com a assiduidade, dinâmica de grupo, apresentação e

discussão T e TP.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The T sessions are planned with a set of topics and documents available at MOODLE_UA for an individual active
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participation in the classroom. This more theoretical-conceptual phase potentiates T knowledge and validates
methods and techniques to support the development of the two work phases in groups of 4 students. The 1st

deliverable characterizes the institution that needs a TMIC service, justification and properties of the service,
supported by scientific information. The 2nd phase of this work is dedicated to the design and prototyping of the

TMIC service. Any of these phases has the teacher's weekly support in the classroom and online via skype,
email, forum and documentation in UA's Moodle. 
The 1st deliverable has a percentage contribution of 40% of the final grade and the 2nd phase 60%. The score of

each student may vary in relation to the overall score of the group by about 40% related to attendance, group
dynamics, presentation and T and TP discussion.

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

A consolidação do conhecimento é obtida em duas dimensões, ao nível do conhecimento e compreensão e ao

nível do conhecimento aplicado.
1. Conhecimento e compreensão

- Compreender o papel dos serviços de ICMT, nomeadamente dos serviços e tecnologias web e multimédia, na
promoção do conhecimento e da comunicação nas instituições/organizações e no suporte à mobilidade no

trabalho; Nesta linha é importante salientar o trabalho autónomo em blended learning e as dinâmicas de
trabalho em grupo suportado, também ele, em instrumentos de mediação online.

- Conhecer e conceber serviços mediados tecnologicamente de apoio à comunicação e partilha de informação
para instituições/organizações concretas; Este ponto é nutrido por uma primeira fase da UC de base T e onde

cada estudante é estimulado a enriquecer o seu projeto com atividades de pesquisa bibliográfica de base
científica.
- Compreender o papel da informação nos novos meios de difusão mediados tecnologicamente, nomeadamente

as tecnologias web e de rede social; O SOA produzido pela pesquisa e discutido em sala de aula ganha uma
particular pertinência e relevância para o projeto que consta da estratégia de aprendizagem da UC.

2. Conhecimento aplicado

- Ser capaz de produzir serviços de ICMT para diferentes contextos comunicacionais;
- Ser capaz de dar uma contribuição original para o conhecimento científico no seu domínio de especialização,

desenvolvendo um projeto de investigação e divulgando os resultados; Este resultado de aprendizagem é
obtido devido à exposição e uso de recursos, técnicas e métodos de base científica no desenho de soluções

durante o processo de projeto. 
- Ser capaz de demonstrar originalidade e criatividade na abordagem de problemas típicos do seu domínio de

especialização. O estímulo a uma participação autónoma e proativamente criativa, em contexto de trabalho de
grupo, consegue manter em agenda a necessidade de soluções inovadoras, sem comprometer a eficácia e
eficiência da implementação das mesmas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The consolidation of knowledge is achieved in two dimensions, in terms of knowledge and understanding and

the level of applied knowledge.
1. Knowledge and understanding
- understand the role of multimedia technology in the promotion of knowledge and communication in

organizations and the support to mobility in the work; This line is important to stress the autonomous work in
blended learning and the group work dynamics also supported by online mediation instruments, skype, email,

cloud services, etc.
- acquire knowledge of the communication support tools available in the organizations; This point is nourished

by a first T based phase of the CU where each student is encouraged to enhance the project with a scientific
literature review activity.

- understand the role of multimedia contents in the new digital diffusion web platforms; The SOA produced by
research atitude and discussed in the classroom gains a particular relevance and importance for the project

which is clearly a part of the CU learning strategy and an expected outcome.

2. Applied knowledge

- be capable of producing multimedia services and applications for different comunicacional contexts;
- be capable of giving an original contribution to the scientific knowledge in its domain of specialization,

developing a research project and by sharing the results; This learning outcome is achieved due to exposure
and use of resources, techniques and methods of scientific basis in the design of solutions during the project

design process.
- be capable of demonstrating an original and creative attitude in problem solving in this specific domain of

specialization. The stimulus for an autonomous and proactive creative participation in the context of group work,
manages to keep in agenda the need for innovative solutions, without compromising the effectiveness and

efficiency of their implementation.
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Putnam, L. L., & Nicotera, A. M. (Eds.). (2009). Building theories of organization: the constitutive role of

communication.
Hatch, M. J., & Cunliffe, A. L. (2006). Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives (2

ed.): OUP Oxford.
McAuley, J., Johnson, P., & Buberley, J. (2006). Organization Theory: Challenges and Perspectives (1 ed.):

Financial Times/Prentice Hall.
White, M. (2011). The Intranet Management Handbook (1 ed.). London: Facet Pub.

Tredinnick, L. (2004). Why Intranets Fail (and How to Fix Them): A practical guide for information professionals
(1 ed.). Oxford: Chandos Pub

Grant, A. E., & Meadows, J. (2010). Communication Technology Update and Fundamentals (12 ed.): Focal Press
Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2010). Computer Networks (5 ed.): Prentice Hall.
Holtz, S. (1996). Intranet como ventaja competitiva (1 ed.). Madrid: Ediciones Anaya Multimedia, S.A.

Hinrichs, R. J. (1997). INTRANETS What´s the Bottom Line? : Sun Microsystems / Prentice Hall.

Mapa X - Pós-produção e Efeitos Especiais/Post-production and Special Effects

6.2.1.1. Unidade curricular:
Pós-produção e Efeitos Especiais/Post-production and Special Effects

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

Rui Manuel de Assunção Raposo (15h T / 60h PL)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica (N/A)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina de Pós-Produção e Efeitos Especiais apresenta-se no currículo do mestrado em Comunicação
Multimédia como uma disciplina com o objectivo primordial de abordar a problemática do trabalho de pós-

produção sonora e montagem e criação, edição e aplicação de efeitos especiais a conteúdo audiovisual. Os
alunos são encorajados a reflectir sobre o objectivo das tarefas a realizar neste contexto e, fazendo uso das

suas competências tecnológicas, encontrarem formas de concretizar as suas ideias.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The Post-production and special effects subject, included in the Multimedia Communication master program,

has the primordial goal of dealing with the challenges presented and the work done when creating, editing and
post-producing sound, video and special effects for audiovisual content. Students are encouraged to think-

through the goals of their work and, through the use of their technical know-how, find ways to carry out their
ideas.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos da disciplina encontram-se estruturados em 5 módulos:
[M1] – Motion Graphics: História e princípios fundamentais

[M2] - Sistemas de partículas
[M3] - Tipografia

[M4] - Animação: técnicas e aplicabilidade
[M5] – Sonorização de conteúdo audiovisual

6.2.1.5. Syllabus:

The study plan of this subject is structured into 5 modules:
[M1] Motion Graphics: History and fundamental principals

[M2] Particle Systems
[M3] Typorgraphy

[M4] Animation: techniques and applications
[M5] Sound post-production for audiovisual content.

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

Os conteúdos e os objectivos específicos apresentados prendem-se com temáticas estruturantes da área de
pós-produção e dos efeitos especiais. Os módulos leccionados ajudam a entender a especificidade das tarefas,

ferramentas, tendências e boas práticas de cada uma das 5 temáticas abordadas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The content and specific goals established are linked with the structuring themes within the areas of post-

production and especial effects. The module taught enable the understanding of the specificity of the tasks,
tools, trends and good practices in each of the 5 themes dealt with.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A disciplina integra duas componentes lectivas distintas mas complementares, uma de natureza teórica e outra
de natureza prática. Nas aulas teóricas, promove-se a aprendizagem de conceitos que possam

consubstanciar-se numa base teórica de suporte ao trabalho desenvolvido nas aulas práticas.
Nas aulas práticas são propostos exercícios, através dos quais se procuram operacionalizar os conceitos

introduzidos nas aulas teóricas. Privilegiar-se-á o trabalho em grupo, nomeadamente através da metodologia de
trabalho projecto, com o objectivo de promover o desenvolvimento de trabalho colaborativo.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The subject includes a theoretical and a practical component. In the theory classes, concepts are taught in order
to substantiate decisions made and tasks developed in the more practical classes. In these practical classes,

theory is put into practice through goal-orientated tasks. Group work is promoted, thought the development of
projects, with the objective of encouraging and improving the development of collaborative work.

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. Favorece-se
o estudo acompanhado e orientado, por parte do docente; de exercícios que abordam a matéria teórica

leccionada, promovendo segurança na aprendizagem. 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. Work is accompanied and supervised by the lecturer, thus promoting a supported learning
process. 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:
[1] DELICADO, João, “Motion Graphics -¬- O Design em Movimento

Aplicado Ao Documentário”, dissertação de mestrado em MCMM,
Universidade de Aveiro, Aveiro 2009

[2] PEREIRA, Leonardo, “Estratégias de Produção de Motion Graphics
Para Mobile TV: O Contexto Português”, dissertação de mestrado em

MCMM, Universidade de Aveiro, Aveiro. 2009
[3] Rosário, Marta Daniela. “A Dimensão Gráfica e Ilustrativa no Género

Documentário”. Universidade de Aveiro, dissertação de mestrado em
MCMM, Aveiro 2009.

Mapa X - Projeto de dissertação/Dissertation Project

6.2.1.1. Unidade curricular:
Projeto de dissertação/Dissertation Project

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

Luís Francisco Mendes Gabriel Pedro (TP: 30 horas)
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6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Fernando Ramos (PL: 5 horas)
Óscar Mealha (PL: 5 horas)
Conceição Lopes (PL: 5 horas)

Ana Veloso (PL: 5 horas)
Jorge Ferraz de Abreu (PL: 5 horas)

Pedro Almeida (PL: 5 horas)
Rui Raposo (PL: 5 horas)

Margarida Almeida (PL: 5 horas)
Maria João Antunes (PL: 5 horas)

Vânia Baldi (PL: 5 horas)
Ana Carla Amaro (PL: 5 horas)

Pedro Beça (PL: 5 horas)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Com esta unidade curricular pretende-se desenvolver competências de construção conceptual e de redação de

um plano de investigação e estimular a capacidade dos alunos fazerem refletir um posicionamento crítico e
inovador face à dinâmica desta área de investigação, demonstrando capacidade e honestidade intelectual e

científica.
Deste modo pretende-se que os alunos consigam:
• Conhecer as fases e etapas que conduzem à conceptualização, desenvolvimento e redação de um plano de

investigação; 
• Adquirir e partilhar instrumentos e recursos conceptuais que permitam identificar e compreender os

problemas com que esta área de investigação se confronta e apresentar propostas adequadas de resolução; 
• Aplicar instrumentos e conhecimentos e metodológicos na conceptualização do plano de investigação; 

• Problematizar, compreender e apresentar o estado da arte atual na sua área específica de investigação e
redigir, gradual e sistematicamente, um documento de planificação da investigação. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

This course aims to develop skills of conceptual construction and writing of a research plan and stimulate the
ability of students to make a critical and innovative reflection regarding the dynamics of this area of research,

demonstrating in this process intellectual and scientific honesty. 
Thus it is intended that students will be able to: 

• Know the stages and steps leading to the conceptualization, development and writing of a research plan; 
• Acquire and share conceptual tools and resources in order to identify and understand the problems that this

research area is facing and to make appropriate resolution proposals to those problems; 
• Apply knowledge and methodological tools in the conceptualisation of the research plan; 

• question, understand and present the current state of art in their particular area of research and writing,
gradually and systematically, a research planning document.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Os conteúdos programáticos serão desenvolvidos ao longo do semestre, numa articulação entre o trabalho
desenvolvido na unidade curricular e o trabalho de supervisão científica desempenhado pelos orientadores. O

trabalho a desenvolver encontra-se genericamente organizado em 5 módulos principais:
• Os aspetos fundamentais da investigação;

• A importância do plano de investigação;
• Oportunidades/desafios/ameaças;
• O problema de investigação;

• Caraterização, delimitação e definição do problema de investigação;
• Questões, hipóteses e objetivos de investigação;

• Enquadramento metodológico da investigação;
• Abordagens qualitativas, quantitativas e híbridas;

• Participantes e informação necessária para o estudo;
• Recolha, tratamento e análise da informação;

• Calendarização e resultados;
• A importância da gestão do tempo e dos processos;

• A análise dos resultados obtidos;
• Pistas de investigação futura;
• Redação do plano de investigação

• Normas e standards de redação.

6.2.1.5. Syllabus:
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The syllabus of the course will be developed throughout the semester, in close articulation between the
classroom work and the scientific overview of the work performed by the scientific supervisors. The work in the

course is generally organized into 5 main modules: 
• The fundamental aspects of research; 

• The importance of the research plan; 
• Opportunities / challenges / threats; 

• The research problem; 
• Characterization, delimitation and definition of the research problem; 

• Questions, hypotheses and research objectives; 
• Methodological framework of the research; 
• Qualitative, quantitative and hybrid approaches; 

• Participants and information needed for the study; 
• Data collection, processing and analysis of information; 

• Schedule and results; 
• The importance of time management and processes; 

• The analysis of the results; 
• Future research; 

• Writing the Research Plan 
• Norms and standards of writing.

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

Os conteúdos programáticos abordados na unidade curricular estão adequados aos seus objetivos, sendo
essa coerência visível na decomposição do processo de construção do projeto de investigação nas suas fases

determinantes e pela abordagem, de forma gradual e refletida, das questões mais relevantes de cada uma das
fases desse processo.
Uma vez que para a maioria destes alunos este é o primeiro contacto com as dinâmicas de investigação, há

primeiramente um enfoque claro na caracterização do processo de investigação e na delimitação e definição
do problema de investigação.

Numa segunda fase, o enfoque é colocado nos aspetos de enquadramento e abordagem metodológica e de
redação do plano, assim como nos aspetos transversais relacionados com a sua apresentação e comunicação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of the course is appropriate and adequate to its goals, and this consistency is visible through the
decomposition of the construction of the research project in its decisive stages and by the systematic process

approach done, reflected in a gradual way, on the most relevant issues in each phase of this process. 
Since for most of these students this is their first contact with the dynamics of research, firstly there is a clear

focus on the characterization of the research process and the delineation and definition of the research
problem. 

In a second phase, the focus is put on issues related with the methodological framework and the task of writing
the research plan, as well as in transversal issues related with its presentation and communication.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A unidade curricular desenvolver-se-á em 2 componentes paralelas.  A componente teórico-prática
compreende exercícios de reflexão e de aplicação de conceitos na redação do plano de investigação, sendo

dinamizada pelo regente da unidade curricular. A componente prática é dinamizada pelos orientadores
designados para a supervisão científica dos projetos individuais e consiste no acompanhamento do trabalho de

investigação.
A avaliação assume assim diferentes modalidades. Na componente prática a avaliação é final (60% da nota

final) e na componente teórico-prática a avaliação é contínua (40% da nota final).
Na unidade curricular de Projeto de dissertação pretende-se promover a partilha e articulação de instrumentos
e recursos conceptuais. Deste modo, será estimulada a dinamização de uma comunidade de aprendizagem,

através da plataforma SAPO Campus e de outras ferramentas a negociar com os alunos. Os alunos serão
responsáveis pela gestão e dinamização desses espaços digitais.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course will be developed in two parallel components. The theoretical and practical component includes

reflection exercises and application of concepts in the writing of the research plan, being led by the main
teacher of the course. The practical component is led by the advisors appointed to the scientific supervision of
individual projects and consists in the active monitoring and advising of the research work. 

The assessment thus takes different forms. The practical component assumes a final assessment typology



12/23/2014 ACEF/1415/10702 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=9b72334e-93a8-c08f-00a1-543fac085873&formId=7ad08256-0fb3-aff8-fca3-5444c8734b2d 75/109

(60% of final grade) and the theoretical and practical component evaluation is continuous (40% of final grade). 
The Dissertation project course pretends to promote the sharing and articulation of instruments and conceptual

resources. It will thus be stimulated the promotion of a learning community, through the SAPO Campus platform
and other tools to be negotiated with students. Students will be responsible for the management and promotion
of these digital spaces.

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

Tendo em conta os objectivos definidos para a unidade curricular, os quais pressupõem o desenvolvimento de
diferentes competências, procurar-se-á privilegiar metodologias de trabalho que articulem as leituras e

reflexões sobre os conteúdos abordados nas aulas presenciais e o trabalho realizado pelos estudantes, em
conjunto com os seus supervisores, nas questões metodológicas do seu projeto individual. 

Deste modo, o trabalho teórico-prático compreende a realização de trabalhos individuais (trabalho autónomo,
sendo que uma parte desses trabalhos é realizado online, nas aulas em blended-learning, na plataforma SAPO

Campus). Os critérios de avaliação de todos os trabalhos incidirão no conhecimento de conteúdo, na
capacidade de reflexão crítica fundamentada e nas competências de investigação na área científica de

Ciências e Tecnologias da Comunicação. 
Importa relevar que o processo de ensino e de aprendizagem subjacente a esta unidade curricular é constituído

por duas dinâmicas complementares, uma que consiste na aquisição dos diferentes conhecimentos teóricos
no domínio da investigação e uma outra onde se procura que esses conhecimentos sejam operacionalizados,

ativamente, ao nível prático, através da redação gradual do plano de investigação. 
Deste modo procura-se ter uma abordagem tripartida em termos metodológicos, recorrendo-se à triangulação
de teorias, métodos e técnicas por forma a que os estudantes possam ser confrontados com situações de

caráter mais prático ligadas à investigação nesta área científica mas devidamente enquadrados por referentes
epistemológicos e metodológicos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Taking into account the objectives of the course, which require the development of different skills, efforts will be
made to privilege working methodologies that combine readings and reflections on the content covered in the

classroom and the work done by students with their supervisors, regarding the methodological issues of their
individual research project. 

Thus, the theoretical and practical work includes the development of individual work (a part of such work is
conducted online, in a blended-learning method, through the SAPO Campus platform). The criteria for

assessment of this work focuses on content knowledge, in the capacity for a sound critical reflection and also
on research skills in the Science and Communication Technologies research field. 

It is important to highlight that the teaching and learning process underlying this course consists of two
complementary dynamics, one that involves the acquisition of different theoretical knowledge in different

research domains and another which seeks that this knowledge is actively put to practice through the gradual
writing of the research plan. 
Thus this course pretends to have a threefolded approach in methodological terms, resorting to the triangulation

of theories, methods and techniques so that students may be faced with situations more of a more practical
nature related to research in this scientific area but properly framed by epistemological and methodological

referrals.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

• Bell, J. (1991). Doing your research project: a guide for first-time researchers in education and social science.
Milton Keynes: Open University Press (trad. Gradiva) (CF-30-100) 
• Bryman, A. (2012). Social Research Methods (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.

• Fraenkel, J.; Wallen, N. (2004). How to Design and Evaluate Research in Education. EUA: McGraw-Hill Higher
Education. ISBN 0071287922. (CF-30-281.7ed)

• Mason, J. (1996). Qualitative researching. London: Sage Publications. (3D.58)
• Maxwell, J. A. (1996). Qualitative research design: an interactive approach. Thousand Oaks: Sage Publications.

(303.21)
• Pardal, L.; Correira, E. (1995). Métodos e técnicas de investigação social. Porto: Areal Editores. (CF-30-321)

Mapa X - Teoria dos Media / Media Theory

6.2.1.1. Unidade curricular:
Teoria dos Media / Media Theory
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6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria da Conceição de Oliveira Lopes (30h T)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não se aplica (N/A)

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

1. Desconstruir os estereótipos sobre a influência e os efeitos dos media
2. Exercitar o sentido critico produtor de alternativas

3. Compreender e operacionalizar conceitos e teorias de base para uma abordagem teórica e crítica aos media
4. Analisar e avaliar a produção, realização, emissão, recepção dos media - nas suas especificidades e

convergências - como componentes essenciais das sociedades contemporâneas, da democracia co-
participativa e do desenvolvimento humano
5. Contextualizar, Identificar, relacionar, avaliar os discursos dos media

6. Conhecer e operacionalizar as competências de literacia mediática
7. Saber gerir o tempo, os tipos de estado de exposição aos media e os seus efeitos

8. Expressar ideias sobre os media de forma fundamentada, recorrendo à comunicação oral e escrita
9. Conhecer as principais singularidades dos diversos media e as suas potencialidades na lógica da

convergência em múltiplas plataformas digitais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Deconstruct stereotypes about the influence and the effects of media

2. Practise critical thinking in order to propose alternatives
3. Understand and relate concepts and grounding theories for a theoretical and critical approach on media

4. Analyse and appraise media production, enforcement, emission and reception – regarding their
idiosyncrasies and similarities – as fundamental components in contemporary societies, co-participative

democracy and human development
5. Provide context, identify, relate and appraise different media speeches

6. Understand and develop media literacy skills
7. Learn how to manage time and types of media exposure as well as its effects
8. Express and justify views on media, resorting to written and oral communication

9. Acknowledge the main singularities in each media and their potential regarding digital convergence

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Abordagem geral aos campo de estudos dos media
1.1 Tríade do processo da comunicação: face a face -mediada-mediatizada. Axioma Medium-Mensagem.

Comunicação de massas
1.2 Eixos de compreensão e análise dos media: Tecnologias: médium-convergência. Conteúdos: conceitos
estruturantes, informação e entretenimento. Instituições: funções, política, liberdade e controle, manipulação e

censura. Públicos; audiência: crianças e singularidades
1.3 Media-sociedade: Paradigmas, teorias e modelos de comunicação de massa

2 Media e efeitos
2.1 Influência dos media: Padrões de mudança e factores de influência dos media na vida quotidiana

2.2 Exposição e atenção aos media. Perspetiva individual e perspectiva da indústria
2.3 Tipologias de classificação dos efeitos. Metodologias

3 Literacia mediática
3.1 Literacia e cidadania

3.2 Competências literacia dos media
3.3 Metodologias para o desenvolvimento, controle de efeitos e gestão pessoal da influência dos media
3.4 Media e democracia participativa

6.2.1.5. Syllabus:

1. General approach on different fields of studies regarding media
1.1 The Communication Triangle: face to face – mediated – mediatised. The Medium-Message axiom. Mass
communication

1.2 Axis for media analysis and understanding: Technologies: medium-convergence. Contents: grounding
concepts, information and entertainment. Media Institutions: roles, politics, freedom and control, manipulation

and censorship. Publics; audience: Children’s singularities. 
1.3 Media-society: mass communication paradigms; theories and mass communication models.

2. Media effects
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2.1 Media influence: Patterns of change and key aspects of media influence in daily life

2.2 Exposure and attention towards media. Individual perspective and industry perspective
2.3 Typologies for classifying effects. Methods

3. Media literacy
3.1 Literacy and citizenship

3.2 Skills media literacy
3.3 Methods for developing, controlling and personally managing the effects and influence of media
4. Media and participative democracy

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, paradigmas e teorias referenciais da área
disciplinar são feitos em contraponto. A elaboração do mapa das ideias dos alunos, acerca do tema da aula; a
exposição do mapa conceptual; a visão contrapontista entre paradigmas, teorias da comunicação de massa,

modelos e perspectivas que integram os estudos dos media; a aplicação à análise de factos e discursos dos
media; leitura e análise de textos fulcrais; pesquisa autónoma dos alunos; debate sobre a análise dos textos e

aulas abertas com profissionais e investigadores do campo dos media fomentam nos alunos: o pensamento
crítico, a cuidada intervenção perante os desafios colocados na produção e realização mediatizada, a

consciência sobre a importância das competências de literacia mediática exigida aos futuros profissionais –
tecnólogos de comunicação – e o domínio de saberes que lhes permitam gerir e controlar os efeitos da sua

ação nos media e através destes nas sociedades.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The acquisition of knowledge on operative concepts, paradigms and the field of study’s main theories happen in

an antithetical manner. Assemble the framework of students views on the subjects discussed in class; present
the conceptual framework; promote an antithetical view on paradigms, theories of mass communication,

models and perspectives concerning Media Studies; apply them to the analysis of media facts and speeches;
read and examine essential bibliography; students’ autonomous research; debate different text analysis; invite

media professionals and researchers to open classes – in order to instigate students’ critical thinking and
cautious positioning regarding the challenges of mediatised production. Generate awareness on the value and

use of the media literacy required to future professionals – communication technicians –, and lead them to
master the knowledge needed to manage and control the effects of their action on media and, consequently, on
society.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias incluem: aulas de exposição conceptual teórica com recurso sistemático a exemplos dos

media e dos seus efeitos, nos indivíduos, grupos e instituições; elaboração do mapa de ideias e correspondente
desconstrução de estereótipos; elaboração do mapa conceptual sobre cada uma das unidades temáticas em
estudo; aula aberta com conferências produzidas por especialistas seguida de debate. Apresentação e debate

sobre os resultados da análise das leituras dos textos.
Realização individual de dois testes de avaliação teórica com o peso de 60% na classificação final - (30%+30%).

Elaboração de um ensaio, próximo de um texto científico, contextualizado nas motivações e interesses dos
alunos, com o peso de 40% na classificação final .

Aos alunos são disponibilizados os conteúdos e suportes das aulas no moodlle e feito o acompanhamento e
orientação em aulas de OT – tutoria, atendimento presencial personalizado, no gabinete e interações verbais

(através do skype) e escritas (email).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methods comprise: lessons combining a theoretical approach with an ongoing use of practical

examples concerning media and its effects on individuals, groups and institutions; creating a map of ideas and
consequently deconstructing stereotypes; establishing a conceptual framework on each of the subjects in

appraisal; an open class with lectures given by specialists followed by debate. Presentation and debate over the
results of the analysis of the texts read.

Two individual tests with theoretical focus will have a 60% weight on the final grade (30%+30%). The elaboration
of a written essay, close to a scientific text, addressing the students’ interests and motivations, will have a 40%

weight on the final grade.
Students have access to the lessons’ contents and resources available on Moodle platform. Students’ guiding
and counseling is provided in OT classes – tutoring, face-to-face meetings and verbal interaction through Skype

and e-mail. 

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

curricular.
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A formação do estudante é o foco do processo de ensino- aprendizagem. A descoberta dos interesses e
motivações do aluno são uma das bases de orientação do professor para escolher as estratégias de ensino e

incentivar o entusiasmo para o estudo-trabalho, condições consideradas essenciais à emergência da
motivação auto-intrinseca necessária à aprendizagem, aquisição dos conhecimentos e saberes do campo dos

media.

A escolha das metodologias e estratégias de ensino visam manter e consolidar a coerência com os objetivos
de aprendizagem definidos, promovendo e dinamizando a participação ativa dos alunos, na co-construção da

sua formação.

Através do incentivo à descoberta de como a teoria é uma boa prática e a assessoria ao aluno, na
desconstrução dos seus estereótipos sobre o modo como pensa os media, problematizando ideias expostas no
mapa de ideias e colocando-as em confronto com as teorias, mapa concetual, bem como os métodos para

criticar, de modo sustentado, as ideias de senso comum, abandoná-las ou reenquadrá-las, no conhecimento
científico; do estudo e debate de casos reais, da leitura, interpretação e comentário de textos, das sessões

tutoriais, do visionamento de material audiovisual e consequente debate, da intervenção de profissionais e
investigadores do campo de estudos, os alunos têm a possibilidade de adquirir conhecimentos úteis,

desenvolver a sua capacidade de investigar, argumentar e de planear, metodicamente, soluções aos
problemas a resolver.

A realização no final do semestre, de um ensaio, próximo de um texto científico que contribui com 40% para a
classificação final, potencia a autonomia do aluno e envolve: a escolha do objeto de estudo, definição de

objetivos, elaboração do plano de investigação, experienciação da elaboração de um texto escrito feita de
acordo com as regras científicas, sistematizar as suas ideias e confrontá-las com autores e estudos e assim,
treinar o pensamento sobre o estudo dos media, consolidar conhecimentos e ampliá-los.

Por sua vez, os testes escritos permitem avaliar o processo de aprendizagem e de ensino, validam se o aluno
domina os conteúdos programáticos, se aprendeu a pensar sobre eles, pela aquisição dos conhecimentos,

compreensão e assimilação, se os sabe operacionalizar e com eles construir argumentos científicos que
sustentam o seu raciocínio e os saiba expor em escrita.

A partilha dos suportes dos conteúdos programáticos expostos em aula e outros textos para leitura e estudo
são disponibilizada na plataforma Moodle. A comunicação à distância é, ainda, mediada, pelas plataformas

skype e e-mail. Para além da comunicação presencial, atendimento no gabinete e nas aulas de OT.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Students’ education is the main focus of the teaching-learning process. The discovery of the students’ interests

and motivations is one of the teacher’s guidelines towards choosing teaching strategies and boosting
enthusiasm regarding studying-working, which are necessary conditions for the self-motivation required to

learn and acquire knowledge in Media Studies.

The teaching methods and strategies chosen aim to sustain and reinforce their coherence towards the
predetermined teaching goals as well as promote and boost students’ active participation, in the co-

construction of their education.

Students are encouraged to acquire useful knowledge, develop the ability to investigate, argue and thoroughly

plan solutions for the questions at stake through constant stimulus towards discovering how theory becomes
good practise; advisory regarding the deconstruction of their own stereotypes concerning media, leading them

to question their own views on the matter and confront them with the theories and conceptual framework, as
well as providing the students with the methods required to reasonably criticize common sense ideas and

conform them to scientific knowledge; study and debate over real life examples; reading, text interpretation and
subsequent annotations; tutoring sessions; watching films and debating over them; lectures by professionals

and researchers in this field of study.

The elaboration, at the end of the semester, of a written essay, close to a scientific text, with 40% weight on the
final grade boosts learner autonomy and includes: choosing an object of study, setting goals, creating a
research plan, writing a text in compliance with scientific rules, organizing their own views on the matter and

confronting them with the subject’s authors and studies, in order to train their thought regarding Media Studies,
as well as strengthen and expand their knowledge.

On the other hand, written tests aim to evaluate the learning-teaching process, certifying if the student grasps
the syllabi of the course, has learn to ponder over them, has acquired and assimilated knowledge and if he has

learnt how to work with such knowledge, building scientific arguments to sustain and put into words his own
logical reasoning.

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 other platforms such as Skype and e-
mail. Students’ guiding and counseling is also provided in OT classes and face-to-face meetings.
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Chomsky, Noam (2003). A Manipulação dos Media. Mem Martins, Ed Inquérito
Boellstorff, T., et al (2012). Ethnography and Virtuak Worlds. A Handbook of Method. USA. Princeton University

Press
Burton, G. (2005). Media and Society, Critical perspectives. NY, McGraw Hill

Esteves, J. Pissarra (2005). O Espaço Público e os Media. Lisboa, Ed Colibri
Lance S. & Edward W. (Eds.) (2005). Communication and Cyberspace: Social Interaction in an Electronic
Environment. Cresskill, NJ: Hampton Press

Luhmann, N. (2000). La realidade de los médios de massa, Barcelona, Anthropos
McQuail, D. (2003). Teoria da Comunicação de Massas. Lisboa, Ed. FCG

McLuhan, M., e McLuhan, E. (1988). Laws of media:The New Science. Toronto, Univ. Toronto Press
Mills, C. Wright (1981). A Elite do Poder. RJ, Zahar 

Potter, James, W. (2012). Media Effects. USA, SAGE
Rodrigues, A. D. (1997). Estratégias da Comunicação. Lisboa, Ed. Presença

Thompson, J., B., (2001). A Mídia e a Modernidade, Uma Teoria Social da Mídia. RJ, Ed Vozes

Mapa X - Conteúdos Audiovisuais para novos media / Audiovisual Contents for New Media

6.2.1.1. Unidade curricular:

Conteúdos Audiovisuais para novos media / Audiovisual Contents for New Media

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pedro Alexandre Ferreira dos Santos Almeida (7,5H/T + 22,5H/TP)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Jorge Trinidad Ferraz de Abreu (7,5H/T + 22,5H/TP)

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

Pretende-se, através desta UC, sensibilizar para as constantes transformações no panorama de produção,
difusão e consumo de conteúdos AV.

Assim, são objetivos da UC:

Identificar as especificidades do consumo de conteúdos AV nos novos media;
Debater a fronteira ecrãs pessoais / ecrãs partilhados e compreender:
- panorama atual relativo à oferta de soluções e serviços de difusão de conteúdos televisivos e AV;

- as especificidades técnicas, sociais e colaborativas associadas ao consumo de conteúdos nos diversos
ecrãs e nos principais mercados;

Compreender as especificidades dos novos formatos para as narrativas audiovisuais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Taking in consideration the skills that are developed in this subject, namely in the design of audio-visual content
and in the analysis of the actual and future paths for AV content in new media, the main objectives are:

Understand the technical reasons that are in the basis of the constant transformations in production and
distribution of audio-visual content;

Analyse the current situation concerning the delivery of mobile services and solutions based on the main
players and in the most important worldwide markets;

Understand the strategies for the implementation, adaptation and access to audio-visual content in new media
(Internet / mobile TV);

Understand the essentials of the new formats for audio-visual narratives.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 – O consumo audiovisual em ecrãs pessoais

Padrões de consumo de conteúdos audiovisuais em ecrãs pessoais;
Plataformas de difusão e partilha de conteúdos audiovisuais para ecrãs pessoais;

Comportamentos sociais e colaborativos no consumo de conteúdos AV;
Especificidades técnicas e de consumo em terminais móveis: contextos de consumo; tecnologia; terminais,

aplicações e perspetivas de futuro.
2 – O consumo audiovisual em ecrãs partilhados
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TV Interativa (iTV) – evolução histórica e caraterização técnica;
Tipologias de serviço e plataformas de acesso a iTV;
Tipologias de serviços e funcionalidades interativas;

Conceitos de Social TV.
Conteúdos e formatos audiovisuais para novos media

Desafios à criação de conteúdos para novos media;
Consumidores, produtores e prosumers;

Adaptação e conversão de conteúdos audiovisuais a novos formatos – os desafios transmedia;
Conceitos de planificação e escrita de novos formatos de narrativa audiovisual.

6.2.1.5. Syllabus:

Module 1 – AV consumption in personal screens
- Current developments in services and technologies for the broadcast and share of audio-visual content in the

internet;
- Identify the world players and reference services in AV for new media;

- Technologies for the deployment of audio-visual content in mobile equipment;

Module 2 –AV consumption in shared screens
Interactive (iTV) – historic perspective and technological characterization;

Access platforms for iTV;
Social TV.

Module 3 – Content and audio-visual formats for new media
Motivations and strategies for the use of AV content in new media.

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

Os conteúdos da unidade curricular estão fortemente articulados com os objetivos de aprendizagem.
A sensibilização para as transformações no consumo de conteúdos AV é alcançado pela análise dos
consumos atuais, das tecnologias emergentes e dos comportamentos dos utilizadores. Esta análise é feita em

articulação com o tipo de equipamentos utilizados permitindo perceber o papel de cada tipo de equipamento
nos vários contextos de consumo.

Paralelamente, analisam-se vários exemplos de conteúdos audiovisuais de forma a se compreenderem as
especificidades dos novos formatos de narrativas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents of the course are strongly articulated with the learning objectives.

The awareness about the changes in the AV content consumption will be achieved by the analysis of the
emergent technologies and user consumption behaviours. This analysis will be done in conjunction with the type

of equipment used allowing to understand the role of each type of equipment in the various contexts of use.
In parallel, several examples of audio-visual content are analysed in order to understand the specificities of the

new narrative formats.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A U.C. desenvolve-se em dois espaços 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, a investigação de soluções e a resolução de exercícios teórico-práticos de
aplicação dos conceitos abordados.

Adota-se uma metodologia de blended-learning suportada pelo uso de ferramentas de comunicação a distância.

A avaliação da UC é do tipo discreta estruturando-se nas seguintes componentes:
- 40% Trabalho teórico-prático 1 (individual)

- 60% Trabalho teórico-prático 2 (grupo)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

This subject is developed in two complementary areas: theory and practice. From one side, an introduction to
the main concepts is made followed by the development of theoretical and practice projects.
This subject adopts a blended-learning methodology supported by the use of distance communication tools.
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The assessment is discreet structured in the following components:

- 40% Theoretical/practical project 1 (individual)
- 60% Theoretical/practical project 2 (group)

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

A adoção de diferentes metodologias de ensino e avaliação articula-se proximamente com os objetivos. Por um

lado, promovem-se várias formas de discussão, análise e participação permitindo desenvolver um espírito
crítico, analítico e uma sensibilidade para as transformações nesta área.

Por outro lado, o desenvolvimento do trabalho individual, permitirá a cada aluno realizar uma análise profunda

de um caso de forma transversal, permitindo desenvolver competências alargadas de análise de formatos
narrativos, padrões de consumo e tecnologias e equipamentos de suporte a esse consumo.

O trabalho de grupo permitirá a aplicação dos conceitos discutidos no desenvolvimento de um projeto que

permite a aplicação prática desses conceitos e a demonstração da capacidade de alcançar os objetivos
definidos.

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

The adoption of different teaching and evaluation methods are closely articulated with the learning objectives.
Various forms of discussion, analysis and participation are promoted to allow the development of analytical and

critical capacities to the changes in this area.

On the other hand, the development of individual work allows each student to perform a thorough case study in

a transversely way, allowing the development of competences on the analysis of narrative formats,
consumption patterns and technologies and equipment used to support it.

The group work will allow the application of the concepts discussed in the development of a practical project

that simultaneously allows to demonstrate the ability to achieve the defined goals.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Diversos artigos científicos dos docentes da unidade curricular na área de Televisão Interativa nos últimos 5

anos.

PALLMER, S. Television Disrupted: The Transition from Network to Networked TV. Focal Press, 2006. ISBN:
978-0240808642.

KNOCHE, H., SASSE, M. A. (2009) The Big Picture on Small Screens: Delivering acceptable video quality in

mobile TV. in ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMCCAP),
5(3): article number 20, 2009 (available at ACM DL )

PALLMER, S. Television Disrupted: The Transition from Network to Networked TV. Focal Press, 2006. ISBN:
978-0240808642.

STEINBOCK, D. The Mobile Revolution: The Making of Mobile Services Worldwide. Kogan Page, 2007. ISBN-13:

978-0749448509.

Relatórios ComScore e Nielsen (http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases e
(http://www.nielsen.com/us/en/)

Outras fontes e artigos científicos a divulgar ao longo do semestre.

Mapa X - Produção e Realização Audiovisual 1 / Audio-visual production and direction 1

6.2.1.1. Unidade curricular:
Produção e Realização Audiovisual 1 / Audio-visual production and direction 1

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

Pedro Alexandre Ferreira dos Santos Almeida (7,5H/T + 38PL)
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6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

Jorge Trinidad Ferraz de Abreu (7,5H/T + 22PL)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se, através desta UC, como objetivo principal sensibilizar os alunos para as implicações no processo

de produção audiovisual decorrentes das constantes transformações no panorama de criação, produção,
difusão e consumo de conteúdos AV.

Assim, são objetivos específicos da UC:

- Compreender as especificidades, etapas e procedimentos do processo de pré-produção, produção e
realização audiovisual;
- Desenvolver competências de trabalho em grupo e de produção de conteúdos audiovisuais para novos media.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The Course in Audio-visual Production and Direction 1 (PRAV1) focuses on training students with the necessary

skills to produce and direct audio-visual content for New Media, namely skills related with the creative process
and the technical manipulation of the equipment involved.

The general objectives of the course are:
- To clarify students to the implications to the audio-visual production process coming from constant changes in

the panorama of creation, production, dissemination and consumption of AV content;
- To understand the steps and procedures of pre-production, production and audio-visual directing;

- To develop skills of teamwork and audio-visual content production for new media.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo 1 – A criação audiovisual para Novos Media

- Especificidades dos conteúdos audiovisuais para Novos Media e do inerente processo produtivo;
- A pré-produção audiovisual: da ideia à produção AV;

Módulo 2 – Fases do processo de produção e realização AV:

- Etapas fundamentais no processo de produção e realização AV;
- Conceitos de imagem vídeo e captação: planos e enquadramento;

- A fotografia cinematográfica;
- Operação de câmara;

- A iluminação para audiovisual: procedimentos, técnicas e equipamento;
- A captação de som: procedimentos, técnicas e equipamento. O trabalho de sonoplastia;
- A direção de atores;

- Aspetos de produção AV;
- A realização audiovisual;

- Aplicações informáticas de apoio à produção AV;
- Introdução à pós-produção AV.

Módulo 3 – Projeto prático de criação de conteúdos para Novos Media

- O trabalho em equipa na produção AV;
- Criação e produção de um projeto AV para novos media

6.2.1.5. Syllabus:

Module 1 - Creating AV content for New Media
• The distinctiveness of audio-visual content for New Media and the inherent production process;

• The audio-visual pre-production process: from an idea to a movie.

Module 2 - Stages in the AV production process:
• The fundamental steps in the AV production and direction process;

• Concepts of video and image capture: shots and framework;
• Cinematography;
• Camera work;

• Lighting for audio-visual: procedures, techniques and equipment;
• Sound: procedures, techniques and equipment. The sound effects work;

• Directing actors;
• Concepts of AV production;

• Software to support AV production;
• Introduction to postproduction.
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Module 3 - Development of an AV project for New Media

• Team work in AV production;
• Creating and producing a new AV project.

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

Os conteúdos da unidade curricular estão fortemente articulados com os objetivos de aprendizagem.

Os conteúdos da UC focam-se nos conceitos teóricos e práticos associados ao processo de produção

audiovisual com uma estreita correlação com o objetivo geral de formar profissionais habilitados para a
produção e realização audiovisual.

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

The contents of the subject are strongly articulated with the learning objectives.
The subject focus on the theoretical and practical concepts related with the audio-visual production process

with a close correlation with the overall objective to train professionals for the production and realization AV. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A U.C. desenvolve-se em dois espaços 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, a investigação de soluções e a resolução de exercícios teórico-práticos de

aplicação dos conceitos abordados.

O trabalho prático inclui, ainda, o desenvolvimento de um projeto prático final.

A avaliação da UC é do tipo discreta estruturando-se nas seguintes componentes:
- 50% Mini-testes e exercícios práticos em aula (individuais e em grupo)

- 50% Trabalho prático final (em grupo)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is developed in two complementary fields: the theoretical and the practical classes. 

In the theoretical classes the concepts are explained and the matters discussed. The practical component
comprises practical exercises to apply the concepts, handling equipment and the replication of the work of

professional contexts.

The practical work also includes the development of a final practical project.

The assessment is discreet structured in the following components:

- 50% Mini-exams and practical class exercises (individual)
- 50% Final practical project (group)

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

A adoção de diferentes metodologias de ensino e avaliação articula-se proximamente com os objetivos. Os
espaços teóricos permitem apresentar os conceitos fundamentais associados à prática audiovisual. Para além
de aulas teóricas suportadas por momentos expositivos e de discussão dos conceitos teóricos, procura-se

complementar a formação com a realização de uma ou duas palestras que contam com a participação de
profissionais na área de produção e realização audiovisual.

O espaço prático, predominante na UC, cria condições para a consolidação pela experiência dos conceitos

discutidos. Num primeiro momento são criados espaços de demonstração das caraterísticas do equipamento
audiovisual. Posteriormente, a formação dos alunos faz-se através de diferentes exercícios quer em aula quer

fora dela de utilização prática do equipamento na criação de novos conteúdos audiovisuais.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The adoption of different teaching and evaluation methodologies is closely articulated with the subject goals.

The theoretical classes allow the discussion of the core concepts associated with the audio-visual development
practices.

The practical classes, predominant in this curricular unit, provide an extensive praxis that ensures the
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consolidation through experience of the discussed concepts. The prior moments are focused in the
demonstration of the audio-visual equipment. Later, the training of professionals in AV production is achieved

through different exercises both in class and outside that focus on the use of equipment in the creation of new
audio-visual content.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

COMPARATO, DOC - Da criação ao guião. Lisboa: Editora Pergaminho, 1992.

MARNER, T. S. J. – A realização cinematográfica. Lisboa: Edições 70, 1980.

JIMÉNEZ, J. G. – Narrativa audiovisual. Espanha: Edições Catedra, 1993. ISBN 84-376-1222-5.

KATZ, Steven, Shot by shot, visualizing from concept to screen. Michael Wiese productions: EUA, 1991.

MASCELLI, Joseph, The five c’s of cinematography. Silman-James Press: EUA, 1965.

WESTON, Judith, Directing actors: creating memorable performances for film and television. Michael Wiese

Productions: EUA, 1999.

Wheeler, PAUL, Practical. Cinematography. Second edition. Elsevier – Focal Press: UK, 2005.

PETERSON, Bryan, Understanding Exposure: How to Shoot Great Photographs with a Film or Digital Camera.
Crown Publishing Group: 2004.

FIGGIS, M., Filmar em digital. Edições Cine-clube de Avanca: Avanca: 2010.

MAZZOLENI, A., O ABC da linguagem cinematográfica. Edições Cine-clube de Avanca: Avanca: 2005.

Mapa X - Multimédia e Gestão de Conhecimento / Multimedia and Knowledge Management

6.2.1.1. Unidade curricular:

Multimédia e Gestão de Conhecimento / Multimedia and Knowledge Management

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Arnaldo Manuel Pinto dos Santos (15h T/ 45h TP)

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

Não se aplica (N/A)

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

-Compreender a essência e a importância da utilização da tecnologia ao serviço da educação e da formação

- Conhecer e compreender os principais conceitos sobre a gestão de conhecimento e a sua aplicabilidade em
ambientes educacionais multimédia

- Identificar e aplicar as principais metodologias e estratégias aplicadas à utilização da multimédia em

ambientes de aprendizagem colaborativa e de autoaprendizagem 

- Identificar e conhecer a organização, o funcionamento, as características, o desempenho, os componentes e
as funcionalidades dos sistemas tecnológicos de comunicação multimédia para formação

- Identificar e aplicar os principais componentes estratégicos para a implementação e desenvolvimento de

projectos de eLearning e de bLearning em organizações

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The learning objectives are:

- Understand the role and importance of technology in education and training

- Obtain a thorough grounding in the main concepts underpinning knowledge management and the applicability
of these to multimedia education contexts

- Identify and apply the main methodologies and strategies pertinent to the use of multimedia in collaborative

and autonomous learning contexts

- Identify and become familiar with the organisation, operation, characteristics, performance, components and
functionalities of multimedia communication technology systems, as they apply to training environments

- Identify and apply the main strategic components relevant to the implementation and development of
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eLearning and bLearning projects in organisations

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Aprendizagem e Conhecimento nas Organizações 
Conceitos e teorias da aprendizagem 

Formação e Aprendizagem ao longo da vida

Conhecimento como base do capital intelectual 

Learning Organization
Contextos e Componentes de eLearning e bLearning 

Componentes: Pessoas, Conteúdos, Tecnologias, Sistemas de Interação, Metodologias e Avaliação

O Valor do eLearning na org.
Análise de casos e de exs reais de implementação 

Tecnologias e sistemas de formação 

Sistemas de gestão da aprendizagem (LMS, LCMS, LOS)

Sistemas web para gestão e difusão de conhecimento
PLE, Serious Game, Storytelling, Context Aware for Learning, Learning 3D

Aprender em ambiente Web 2.0 

Comunicação em Comunidades de Aprendizagem 

Conceito de Comunidade de Aprendizagem (CAD) 
Caracterização de uma CAD 

Gestão, implementação e operacionalização de uma CAD 

Concepção de conteúdos educacionais multimédia 
Tipos e caracterização de eConteúdos 

Equipa de desenvolvimento de eConteúdos 

O Ciclo de Desenvolvimento de eContéudos

6.2.1.5. Syllabus:

Learning and Knowledge in Organisations

Theories and concepts pertaining to the learning process

Lifelong training and learning
Knowledge as the basis of intellectual capital

Learning Organisation

Contexts and Components of eLearning and bLearning

Components: people, contents, technologies 
Interaction Systems, Methodologies and assessment

The value of eLearning in the organisation

Analysis of case studies and real examples of implementation

Training technologies and systems
Learning management systems (LMS, LCMS, LOS)

Web systems for the management and distribution of knowledge

PLE, Serious Game, Storytelling, Context Aware for Learning, Learning 3D
Learning in the Web 2.0 environment 

Communication in Learning Communities

Concept of a learning community (CAD)

Description of a CAD
Management, implementation and operation of a CAD

Design of educational multimedia contents

eContent types and descriptions of these

eContent development team
Development cycle for eContents

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

curricular.
O desenvolvimento destes assuntos, a forma como são lecionados, bem como análise de conteúdos

multimédia já desenvolvidos, através de casos reais e a realização de trabalhos práticos, permitem aos alunos

adquirir as seguintes competências:
- Desenvolvimento educacional multimédia

- Gestão de formação (conceção, execução e avaliação)

- Gestão e Partilha de Conhecimento 

- Tecnologias da comunicação em educação e formação
- Criação e implementação de uma Learning Organization
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The way in which these topics are addressed, the teaching method used, the analysis of multimedia contents

that have already been developed, through real case studies and practical workups, all combine to allow the
students to acquire the following competences:

- Educational multimedia development skills

- Training management (design, execution and assessment)

- Knowledge management and sharing
- Setting up and implementing a learning organisation

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

São utilizados vários métodos pedagógicos: expositivo, interrogativo, demonstrativo e ativo, suportados
presencialmente, em eLearning e em bLearning. 

Para cada um destes métodos, propõe-se uma estratégia pedagógica adequada aos objetivos específicos da

UC: apresentação de conteúdos e explicitação de conceitos através de recursos eletrónicos e multimédia;
apresentação de exercícios e trabalhos, com resolução individual e em grupo e respetiva discussão em sala de

aula, em plataformas Web 2.0 e/ou em LMS.

Para apoio da UC existe: área de trabalho no servidor Moodle da UA, Blog Sapo Campus. Estas plataformas

servem de suporte à participação dos alunos e são objeto de lançamento de um conjunto de desafios
pedagógicos.

A avaliação discreta é constituída por 2 elementos de av:

- Relatório e Apres. 1 [50 %]

- Relatório e Apres. 2 [50 %]
Assiduidade e participação do aluno poderá variar +/- 1 valor

Autoavaliação e av. entrepares poderá variar a nota em +/- 2 valores. 

Nota mínima em 7 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

A range of pedagogical methods are used: explanation, questioning, demonstration and interaction. These are

supported through face-to-face, eLearning and bLearning sessions. A pedagogical strategy, designed to achieve

the specific objectives of the subject, is set for each of these methods: presentation of contents and explanation
of concepts through use of electronic and mm resources; presentation of exercise and tasks, with both

individual and group work-through followed by open-class discussion in the classroom or via Web 2.0 or LMS

platforms.
The subject will be supported by: Moodle, Sapo Campus Blog. These platforms will be the channels through

which a number of pedagogical challenges will be launched.

Assessment is discrete:

Report and presentation 1 (50%)
Report and presentation 2 (50%)

Student attendance and participation may increase/decrease marks by 1.

Self-assessment and peer-assessment may increase/decrease marks by 2

Minimum mark for each component: 7

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

curricular.

A estratégia de ensino-aprendizagem proposta baseia-se na complementaridade entre as várias tipologias de
atividades que serão realizadas: sessões de apresentação e discussão dos conceitos; atividades online de

reflexão sobre temas propostos pelos docentes; palestras por oradores convidados e trabalhos de grupo. 

As sessões de apresentação e discussão de conceitos serão realizadas de acordo com o calendário

estabelecido pela direção do curso. Nestas sessões serão apresentados e discutidos os temas identificados na
secção Conteúdos Programáticos.

As palestras de convidados externos serão efetuadas em datas a estabelecer, que serão articuladas com os

temas trabalhados nas sessões teóricas. As palestras permitirão aos estudantes um contacto direto com
responsáveis de gestão de conhecimento e formação das instituições convidadas.

As atividades online serão lançadas como estratégia preparatória das subsequentes sessões teóricas, tendo

como objetivo fomentar a reflexão e a pesquisa de informação preliminar sobre alguns temas que serão

tratados nessas sessões.
A realização, em grupo, de dois trabalhos – um de investigação, com resolução e apresentação científica e de

investigação, e outro mais prático, que especifique um projeto que contemple a área temática da multimédia na

educação e na formação, permitirá aos alunos aprofundar os conceitos estudados e a respetiva aplicação

prática, assim como as várias questões surgidas, conduzindo a uma reflexão crítica sobre as mesmas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The proposed teaching-learning strategy is based on the complementarity that exists between the various

activity types that will be used: presentation and discussion sessions focused on the concepts; online activities

to aid interiorisation of the issues addressed by the teachers; lectures by guest speakers and group work.
The sessions focusing on the presentation and discussion of concepts will take place as scheduled by the

course coordinator. In these sessions, the themes, topics and issues identified in the programme contents

section will be addressed, presented and discussed.
The guest lectures offered by outside speakers will take place on dates to be arranged. The lectures will be

coordinated with the topic work that is taking place in the theoretical classes. It is hoped that these lectures will

provide students with a degree of direct contact with the people responsible for managing knowledge and

training at the institutions they represent. 
the online activities will serve to lay the groundwork for the subsequent theoretical classes, The objective of

these activities will be to foster reflection and preliminary research on the some of the issues to be dealt with in

the classes,

Students will engage in two separate group work tasks – one of which will be research based, and will involve
the scientific resolution of a task and the presentation of the results of this work. The other task will be project-

oriented and will cover a topic pertinent to the use of multimedia in training and education. This task will allow

students to delve deeper into the concepts being studied and the practical application of these. Along with the
various issues that are raised, it is hoped that this will lead to a critical reflection on such concepts.

The distance component will be teacher-led and will feed into the practical and theoretical-practical teaching

hours stipulated in the curricular plan.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

1. Alessi, M. e Trollip,S. (2001). “Multimedia for Learning – Methods and Development”, 3rd edition, Allyn &

Bacon

2. Andrade, A. M. (2005). Ensino a Distância e eLearning (1ª ed.). Lisboa: Instituto de Educação - Universidade
Católica Portuguesa.

3. Capitão, Z. e Lima, J. (2003). eLearning e eConteúdos – Aplicações das Teorias tradicionais. Centro Atlântico.

Lisboa

4. Carneiro, R. (2003a). Nova Formação, Nova Aprendizagem e Conhecimento. Revista Nov@Formação, nº 2,
Ano 2, INOFOR 

5. Collis, B. (1996). “Tele-Learning in a Digital World”, Int. Thomson Computer Press, London

6. Dias, P. (2004b). Processos de aprendizagem colaborativa nas comunidades online. In Dias, A. e Gomes, M.
(coord.). E-Learning Para E-Formadores. TecMinho, Universidade do Minho.

7. Driscoll, M. (2002). “Web-Based Training: Creating E-Learning Experiences”, Jossey-Bass Pfeiffer, San

Francisco

8. Drucker, P. (2000). O advento da nova organização. Harvard Business Review. Rio de Janeiro: Campus,
Brasil.

Mapa X - Produção e Realização Audiovisual 2 / Audio-visual production and direction 2

6.2.1.1. Unidade curricular:

Produção e Realização Audiovisual 2 / Audio-visual production and direction 2

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pedro Alexandre Ferreira dos Santos Almeida (3,75H/T + 11,25PL)

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

Nuno Barbosa (11,25H/T + 48,75PL)

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

1. Compreender as especificidades, etapas e procedimentos do processo de pré-produção, produção e

realização audiovisual;
2. Desenvolver competências de trabalho em grupo e de produção de conteúdos audiovisuais para novos

media.

3. Planear e executar a produção de uma série para novos média

4. Compreender os desafios inerentes à produção de um evento audiovisual.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The general objectives of the course are:

1. To understand the steps and procedures of pre-production, production and audio-visual directing;
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2. To develop skills of teamwork and audio-visual content production for new media.

3. To plan and produce a new media web series;
4. To understand the challenges related with the production of an audio-visual event.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Módulo 1 – A criação audiovisual para Novos Media:
Os cargos da equipa de produção audiovisual

Processo de Produção (etapas, documentos e procedimentos)

Criação de uma Identidade Audiovisual

Gravação em estúdio de Chroma Key
Desenvolvimento de Banda Sonora original

Técnicas de edição para novos média

Desenvolvimento de uma web-série 

Módulo 2 – Produção de Evento:

Identificação das equipas de produção de eventos

Planeamento, produção e realização de um evento audiovisual

Módulo 3 – Criação de conteúdos audiovisuais com baixo orçamento

Equipamento “low budget” de produção AV

Técnicas de gravação para imagens em movimento
Técnicas experimentais de captura de imagem

Perfil do profissional AV na era dos novos média

Desenvolvimento de um projeto individual de baixo orçamento

6.2.1.5. Syllabus:

Module 1 - Creating AV content for New Media

The roles in an audio-visual productions 

The production process 
Creating an audio-visual identity 

Recording in a Chroma Key studio

Creating an original soundtrack 

Editing tools for new media
Producing a web series. 

Module 2 – Events production 
The roles and teams in events production 

Planning, producing and directing an audio-visual event 

Module 3 –Developing low budget AV projects
“low cost” audio-visual equipment 

Moving images recording techniques 

Experimental image capturing techniques 

The AV professional in the new media era
Development of a low cost AV project

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 identificação das especificidades, etapas e procedimentos do processo de

pré-produção, produção e realização audiovisual são abordadas as principais decisões e opções a tomar em

cada uma das etapas.

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

The contents of this subject are related with the learning outcomes. In order to provide students with skills in

identifying specific features, steps and procedures of pre-production, production post-production of audiovisual
content, the inherent decisions and choices within each step are addressed.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A unidade curricular desenvolve-se em dois espaços complementares: a teórica e a prática. Nas aulas teóricas
apresentam-se os conceitos, exploram-se e discutem-se as matérias. A componente prática compreende a

realização de exercícios práticos de aplicação dos conceitos, de manipulação de equipamento e
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desenvolvimento de projetos audiovisuais.

A unidade curricular organiza-se parcialmente numa modalidade de “blended learning”, pelo que será realizado

acompanhamento às atividades de produção fora da aula.

A avaliação da UC é do tipo contínua estruturando-se nas seguintes componentes:

50.00% P (Produção de uma web série)

20.00% P (Produção de um evento)

30.00% P (Desenvolvimento de um projeto individual)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The course is developed in two complementary fields: the theoretical and the practical classes. 

In the theoretical classes the concepts are explained and the matters discussed. The practical component
comprises practical exercises to apply the concepts, handling equipment and the replication of the work of

professional contexts.

It adopts a partial “blended learning” approach.

The evaluation is continuous and includes:

50.00% P (web series development)

20.00% P (Event production)

30.00% P (Individual project development)

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 forma a cumprir
o objetivo "Compreender as especificidades, etapas e procedimentos do processo de pré-produção, produção

e realização audiovisual" é realizada uma discussão em várias aulas dos conceitos inerentes e é desenvolvido

um projeto prático em grupo de produção de conteúdos audiovisuais para novos média que compreende todas

essas etapas. Este projeto de grupo articula-se igualmente com os objetivos 2 e 3. O desenvolvimento desse
projeto tem um acompanhamento contínuo por forma a garantir a consolidação dos conceitos inerentes.

Por outro lado, procura-se, dar resposta ao objetivo "Compreender os desafios inerentes à produção de um

evento audiovisual" através do envolvimento dos alunos na preparação de um evento real centrado em
conteúdos audiovisuais.

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 this subject. To meet the goal
"Understanding the steps and procedures of pre-production, production and audiovisual realization process" a

discussion on the concepts is held in various classes and a practical group project developed. This comprises

the production of audiovisual content for new media. This group project articulates also with goals 2 and 3. The

development of this project includes a continuous monitoring activity to ensure the consolidation of the
concepts involved.

On the other hand, the objective "Understanding the challenges inherent in the production of an audiovisual

event" is achieved through the involvement of students in the preparation of an actual event focused on

audiovisual content.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

ARIJON, Daniel, Grammar of the film language. USA:Silman-James Press, 1976.

ASCHER, Steven, PINCUS,Edward, The filmmakers handbook. USA:Plume, 2007.

KATZ, Steven, Shot by shot, visualizing from concept toscreen. USA: Michael Wiese productions, 1991.

MASCELLI, Joseph, The five c’s of cinematography. Los Angeles: Silman-James Press, 1965.

MAZZOLENI, A. O ABC da Linguagem Cinematográfica. EdiçõesCine-Clube de Avanca, 2005.

Outras fontes e artigos científicos divulgados ao longo do semestre.

Mapa X - Dissertação/Projeto/Estágio
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Dissertação/Projeto/Estágio

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

Jorge Ferraz de Abreu (270 horas/Outras)

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

Ana Carla Amaro 

Ana Margarida Almeida 

Ana Veloso 
Carlos Santos 

Catarina Lélis 

Conceição Lopes 
Fernando Ramos 

Hélder Caixinha 

João Batista

Jorge Ferraz de Abreu 
Lídia Oliveira

Luís Pedro

Maria João Antunes

Mário Vairinhos 
Óscar Mealha 

Pedro Almeida 

Pedro Beça 

Rui Raposo 
Telmo Eduardo Silva 

Vânia Baldi 

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Desenvolver uma dissertação ou um projecto de investigação em contexto empresarial, no âmbito da

Comunicação Multimédia.

Consolidar e aprofundar conhecimentos teóricos e teórico-práticos adquiridos em outras Unidades
Curriculares do Mestrado em Comunicação Multimédia.

(No caso dos estudantes que optem por desenvolver projeto em contexto empresarial):

Adquirir competências de desenvolvimento de trabalho de investigação em contexto empresarial.

Adquirir competências de integração em equipas de trabalho em contexto empresarial.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

To develop a dissertation or a research project in a business context, within the area of Multimedia

Communication.
To consolidate theoretical and theoretical and practical knowledge acquired in other Curricular Units of the

Master in Multimedia Communication.

For students who choose to develop a dissertation in a business context:

To develop research work skills in a business context.
To improve integration skills in work teams in a business context.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Os conteúdos a aprofundar enquadram-se na área de ciências e tecnologias da comunicação e variam de
acordo com a especificidade de cada uma das propostas de dissertação.

6.2.1.5. Syllabus:

The contents of the dissertation are integrated in the area of science and communication technology and vary
according to the specificity of each of the dissertation proposal.

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

curricular.

Os conteúdos aprofundados e adquiridos nesta Unidade Curricular inserem-se na área de MCMM. A orientação
efetuada pelo docente responsável pelo acompanhamento regular do trabalho de investigação e pelo

supervisor na empresa (se aplicável) asseguram que o resultado produzido será original e inovador.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents of the dissertation are included in MCMM area. The orientation made by the teacher responsible

for regular monitoring of the research work and the supervisor in the company (if applicable) will ensure that the

result produced is original and innovative.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Na UC de Dissertação é estimulada a capacidade de trabalho autónomo dos discentes, sob orientação de um

supervisor. Os alunos são acompanhados, semanalmente, pelo orientador que traça objetivos e metas a

cumprir, de acordo com a âmbito da proposta de trabalho a desenvolver. No caso dos projetos desenvolvidos
em contexto empresarial, os estudantes desempenham as tarefas definidas no plano de trabalho acordado

entre UA-Empresa-Estudante na empresa, tendo um supervisor que os acompanha. Nestes casos existe um

contacto próximo entre estudante-supervisor na empresa-orientador da UA. A UC de Dissertação resulta na

escrita de uma dissertação apresentada oralmente em prova pública, com uma duração máx. de 60 min. O júri
integra: 1 Presidente; 1 doutor da área, nacional ou estrangeiro, exterior ao DeCA, de mérito reconhecido pelo

CCientífico da UA; o orientador, podendo ainda integrar outro doutor/especialista no domínio em que se insere a

dissert. A prova é avaliada numa escala 0 a 20 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The Curricular Unit of Dissertation encourages students self-working skills, under the guidance of a supervisor.

Students are monitored weekly by the supervisor, in order to achieve the objectives of the proposal. In projects
developed in business context, students perform the tasks defined in the work plan agreed between UA-

Company-student in the company, having a local supervisor. In these situations there is a close contact

between student, local supervisor and the UA supervisor. The Curricular Unit results in the writing of a

dissertation presented orally at a public event, with a maximum duration of 60 minutes. The jury includes: 1
President; 1 doctor in the area (national or foreign), outside of DeCA with merit recognized by the Scientific C. of

UA; the supervisor and may also includes another doctor/specialist in the field of the dissertation. The

dissertation is evaluated on a scale 0 to 20.

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

curricular.

A abordagem pedagógica seguida nesta Unidade Curricular apresenta, uma vez definidos os objetivos do

trabalho a desenvolver, uma elevada componente de trabalho autónomo dos discentes. O trabalho de
investigação levado a cabo pelos estudantes merece uma orientação cuidada pelo orientador/equipa de

orientação conducente à apresentação de um trabalho de dissertação original, inovador e assente em bases

teóricas sólidas. O acompanhamento do orientador/equipa de orientação neste processo é determinante para a

regularidade do trabalho por parte do discente e para a consolidação do conhecimento de forma alinhada com
os objectivos definidos para o trabalho.

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

The pedagogical approach of the Curricular Unit enphasize the self working skills of students, once defined the
objectives of the dissertation. The research work developed by students is supported by a careful mentoring,

leading to present an original and innovative dissertation work, based on strong theoretical bases. The

mentoring process is crucial to students regularity of work and to the consolidation of knowledge according

with the objectives defined.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Definida em função das especificidades da dissertação.

Defined according to the specificity of the dissertation.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objectivos de aprendizagem das unidades

curriculares. 

O histórico do largo espetro de áreas cientificas da formação inicial dos candidatos ao MCMM implica que os
docentes, em cada uma das UCs, utilize multiplas abordagens para potenciar as capacidades cientificas de

cada aluno no alcançar dos objetivos de cada UC. Entre estas abordagens estão, entre outras:

1) a realização de seminários com profissionais experientes 
2) definir grupos de trabalho ecléticos, que, muitas vezes, integram alunos da licenciatura em NTC (mais

experientes na área cientifica), garantindo assim suporte cientifico e pessoal aos alunos menos experientes



12/23/2014 ACEF/1415/10702 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=9b72334e-93a8-c08f-00a1-543fac085873&formId=7ad08256-0fb3-aff8-fca3-5444c8734b2d 92/109

De uma forma mais genérica, a abordagem aos conteúdos programaticos é feita com o auxilio de trabalhos
práticos para

que exista uma ligação estreita com o mercado de trabalho. 

Em cada unidade curricular coexistem diversas metodologias (apresentadas no mapa das UCs deste relatório)
que potenciam o cumprir dos objetivos propostos, contribuindo para que os alunos possam cumprir os

objetivos genéricos do curso.

6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 
The large spectrum of scientific areas of initial training of candidates to the MCMM force teachers to 

use multiple approaches to enhance the scientific capabilities of each student in achieving the objectives of

each UC.

Among these approaches are:
1) the seminars with experienced professionals

2) define eclectic working groups in terms of scientific knowledge, which often integrate degree students in NTC

(most experienced in the scientific area),

thus ensuring support to less experienced students in the main scientific area of MCMM. 
In a more generic way, the approach to the syllabus is done with help of practical challenges to ensure a close

link with the labor market.

In each module coexist various methodologies (shown on the map of the UCs of this report) which

increase the achievement of the proposed objectives, helping students to meet the general objectives of the
course.

6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao

estimado em ECTS. 
O Sistema de Garantia de Qualidade implementado pela Universidade de Aveiro permite que os alunos

expressem através dos inquéritos pedagógicos, a quantidade de tempo que utilizam para concluir cada uma

das UCs.Nas reuniões da comissão cientifica este assunto é, também, sistematicamente abordado. Esta
informação permite à coordenação de curso verificar se a carga horária de cada uma das UCs corresponde ao

valor estimado de ECTS.

6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS. 

The Quality Assurance System implemented by the University of Aveiro allows students to express themselves
about the amount of time used to complete each course unit. This matter is also addressed in the scientific

commission meetings. This information allows the coordination to check that the workload of each course unit

corresponds to the estimated value 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. 

Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de

aprendizagem da unidade curricular.
A diversidade de perfis dos alunos do curso justifica uma multiplicidade de abordagens aos conteúdos em a

cada uma das UCs.

Esta diversidade é tida em conta também nas avaliações de forma correlacionada com os objetivos de cada
UC. A coordenação de curso, através, essencialmente de:

1) uma reunião de arranque de cada ano letivo;

2) diversas reuniões com a comissão de curso

3) diversas reunioes informais com os diversos docentes
promove, junto dos docentes, açoes para garantir a adequabilidade das avaliações aos objetivos de cada uma

das UCs.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning
outcomes. 

The diversity of students’ profiles in MCMM justifies different approaches to the content in each of the curricular

units. 

This diversity is also considered in assessments, correlating it with the objectives of each UC. Coordination, of
course, also ensures the appropriateness of the assessments to the objectives of each of the Curricular Units

by: 

1) A kick-off meeting before the beginning of the school year; 

2) Several meetings with the Course Commission; 
3) Several informal meetings with various faculty members.
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6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 

Tratando-se de um 2º ciclo de estudos a generalidade das UCs estimula a integração dos trabalhos

desenvolvidos pelos alunos com atividades científicas de diferente índole.

Concretizando: Algumas UCs (ex. TDI, NJI, REM) apresentam como uma das propostas de trabalho a escrita de
um artigo científico, que reflita a nível teórico e prático o trabalho realizado nessas UCs. Os melhores recebem

indicação para submissão a conferências ou publicações periódicas da área em que se inserem;

Na UC de Dissertação é sugerido aos estudantes, que apresentam trabalho de qualidade, a redação e

submissão de artigos a Revistas e/ou Conferências;
Várias propostas de Dissertação ou Projeto em Contexto Empresarial partem de propostas inseridas em

Trabalhos de Doutoramento ou em Projetos de Investigação financiados, que estão a decorrer no âmbito das

áreas científicas do curso;
Projetos de conceção e desenvolvimento tecnológico são levados a eventos de interesse na área (ex.

SapoCodebits, Lisbon Maker Faire).

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 
MCMM is a master program, so the majority of curricular units stimulate the integration of the work, developed

by the students, with different sorts of scientific activities. Some units (eg. TDI, NJI, REM) proposed the writing

of a paper, t o contextualize in theoretical terms the work develop, to describe methodology used and to present

the results of the work done. The authors of best papers are encouraged to submit it to conferences and
journals in the area.

In the Unit of Dissertation students are encouraged to write and submit paper(s) to journals and/or conferences; 

Several proposals of Dissertation or Projects in Business Context are related with PhD Thesis and Research

Projects in the main scientific area of the course; 
Projects of technology development integrate exhibitions in the area (ex. SapoCodebits, Lisbon Maker Faire).

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 22 39 13

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 16 28 8

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 3 7 3

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 1 3 1

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades

curriculares. 

Analisada a eficiência formativa entre as 3 principais áreas científicas que compõem o mestrado em
comunicação multimédia verifica-se que não existem discrepâncias significativas entre o sucesso escolar nas

áreas de ciências e tecnologias da comunicação, design e ciências sociais. Olhando estritamente aos alunos

inscritos verifica-se que a percentagem de aprovações se situa em torno dos 80%. Contudo uma análise mais

pormenorizada dos dados, em que se considere apenas os alunos que se submetem a avaliação, revela que a
percentagem de aprovações ronda os 90%. Estas taxas de aprovação verificam-se nas 3 áreas científicas do

mestrado em comunicação multimédia.

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related
curricular units. 

An analysis of the formative efficiency between the three major scientific areas of the MSc in Multimedia

Communication shows that there is no significant discrepancy between academic success in science and
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communication technology, design and social sciences. Within enrolled students it is found that the percentage

of approvals is around 80%. However a more detailed analysis of the data, where it is considered only students

who undergo the grading process, reveals that the percentage of approvals is around 90%. These rates
(percentage of approvals) are similar in the 3 scientific areas of multimedia communication master course.

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de ações de

melhoria do mesmo. 

Na Universidade de Aveiro os resultados da monitorização do sucesso escolar são usados de forma
consistente na definição de acções de melhoria. Neste âmbito o Sistema de Garantia da Qualidade das

Unidades Curriculares promove uma avaliação rigorosa de todas as disciplinas com a participação ativa de

todos os intervenientes (estudantes, docentes, diretores de mestrado, diretores de departamento, conselho
pedagógico). Neste processo, as unidades curriculares que apresentem sucesso escolar inferior a um valor

referencial, ou que se desviem da média de sucesso nas outras unidades curriculares de um mesmo

departamento, são alvo de um plano de melhoria obrigatório. Nesse plano de melhoria, os docentes

responsáveis propõem um conjunto de acções, com vista ao aumento do sucesso escolar, que é
posteriormente avaliado pela direcção do curso e pela comissão de análise do departamento respectivo.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 

At the University of Aveiro the results of the academic success monitoring are consistently used in the
definition of improvement actions. The process of ensuring education quality promotes a comprehensive

rigorous assessment of all curricular units with the active participation of all actors (teachers, students, master

directors, department directors, pedagogical board). Within this process, the curricular units that show inferior

levels of success, when compared to a reference level, or which deviate from the average success of the other
curricular units at the same department, are subject to a mandatory improvement plan. Within that plan, the

responsible teachers must propose a set of actions aiming at increasing academic success, which is

posteriorly assessed by the master direction and by the quality analysis committee of the respective

department.

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.
77.8

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained

employment in other areas of activity
5.6

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
83.3

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 

Na UC de Dissertação/Projeto/Estágio há enquadramento para que docentes/investigadores de outros de

grupos de pesquisa (por exemplo IT, IEETA, CIDTFF) sejam coorientadores de trabalhos de investigação

enquadrados no MCMM.
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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:

- Informational Behavior
- Organization and Representation of Information

- Communication Processes in New Media

- Applications of Participatory Media

At the Curricular Unit of Dissertation/Project/Internship it is possible to have collaboration of researchers of

other Research Units (e.g. IT, IEETA, CIDTFF). 

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/7ad08256-0fb3-aff8-fca3-5444c8734b2d
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/7ad08256-0fb3-aff8-fca3-5444c8734b2d

7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento

económico. 
Não existe uma avaliação quantitativa e sistematizada do real impacto das atividades científicas, tecnológicas

e artísticas na valorização e no desenvolvimento económico. Contudo a atividade desenvolvida pelos docentes

do mestrado tem repercussões económicas visíveis, nomeadamente, por via dos projetos desenvolvidos, em

parceria com empresas (PT Comunicações e Sistemas, Altran, Outsoft, Tech4home, PT Comunicações/SAPO,
entre outras). A título de exemplo o Projeto 2ndvision (junho 2014 a junho 2015) apresenta um financiamento

global de cerca 1.000.000.00€, permitindo contratação de bolseiros e aquisição de equipamento informático, a

empresas nacionais. A dinâmica de publicação e participação em congressos, do corpo docente e alunos, cria
dinâmica económica ao nível de editoras, empresas de transportes, empresas organizadoras de eventos e

restauração.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 

There is not an economic assessment of the real impact of MCMM activities in scientific, technological and
artistic domains. However, the activity developed by the MCMM faculty members have a visible economic

impact, particularly those projects developed in partnership with companies (PT Comunicações e Sistemas,

Altran, Outsoft, Tech4home, SAPO/PT Comunicações e Sistemas, among others). For instance, the 2ndvision
Project (June 2014 to June 2015) have a total funding of about 1.000.000.00 €, allowing recruitment of fellows

and acquisition of computers, tablets and smatphones to regional companies. Scientific production of faculty

members and students (papers submitted to Journals and participation in conferences) also offer an economic

dynamic in terms of publishers, transport companies, events organizers and cattering.

7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e

internacionais. 

A comunidade que compõe o ciclo de estudos integra as suas atividades científicas, artísticas e 
tecnológicas em diversos projetos, dos quais se destacam, a nível nacional:

2ndVision

MadeInDeca

TV Discovery and Enjoy
SEDUCE - Utilização da comunicação e da informação mediada tecnologicamente em ecologias Web pelo

cidadão sénior

O uso das tecnologias da comunicação no ensino superior público em Portugal

StoryLearn: Digital Storytelling em contexto de formação corporativa
Comunicação e partilha em ambientes pessoais de aprendizagem 

SAPO Campus

Social TV Highlights 
e a nível internacional:

RedAuti - Rede temática em Aplicações e Usabilidade para a Televisão Interativa

Emergence d’une Conscience Européenne chez les Jeunes

HEI-ON – Higher Education Institutions Online for ECTS

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/7ad08256-0fb3-aff8-fca3-5444c8734b2d
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/7ad08256-0fb3-aff8-fca3-5444c8734b2d
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7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or

partnerships. 
The community that composes the course integrates its scientific, artistic and technological activities in several

projects, at the national level: 

2ndVision
MadeInDeca

TV Discovery and Enjoy

SEDUCE - Utilização da comunicação e da informação mediada tecnologicamente em ecologias Web pelo

cidadão sénior
O uso das tecnologias da comunicação no ensino superior público em Portugal

StoryLearn: Digital Storytelling em contexto de formação corporativa

Comunicação e partilha em ambientes pessoais de aprendizagem 

SAPO Campus
Social TV Highlights 

and at international level: 

RedAuti - Thematic Network of Applications and Usability in Interactive Television
Emergence d’une Conscience Européenne chez les Jeunes

HEI-ON – Higher Education Institutions Online for ECTS

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 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. 

O MCMM e o seu corpo docente promovem e colaboram em atividades de diversa índole. A nível do
desenvolvimento tecnológico destaque para a participação de discentes e docentes, da UC de MAA, na Lisbon

Maker Fair (set.2014) onde foram apresentados 4 projetos de computação física/smart objects, desenvolvidos

na UC. Desde 2007 discentes e docentes de MCMM participam no SAPO Codebits, como organizadores ou
desenvolvendo aplicações tecnológicas inovadoras. Na prestação de serviços à comunidade destaca-se: a

avaliação da qualidade do serviço de iTV, prestada pela operadora MEO, comparativamente com a
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concorrência, e um projeto, em parceria com a empresa tech4home, para criar um protótipo de iTV

demonstrativo das potencialidades do telecomando desta empresa. Diversos docentes de MCMM colaboram
em UCs do PD em ICPD (Media Participativos, Seminário de Invest., etc) e do PD em MM na Educação (Tecnol.

da Comunicação em Educação, Seminário de Investig., MM e Acessibilidade, etc).

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific

area(s) of the study programme. 
MCMM and its faculty members promote and collaborate in different activities. Concerning technological

development teacher and students of MAA participated in Lisbon Maker Fair (set.2014) with 4 projects of

physical computing/smart objects, developed during the academic year. Since 2007, students and teachers
have participated in SAPO Codebits, as organizers or developing innovative technological applications. In terms

of consultancy some projects were made: assessment of quality of the iTV service, provided by MEO, in

comparison with its competitors; a project in partnership with tech4home, to create a prototype that

demonstrates the potential of of that company iTV remote control. Several faculty members of MCMM
collaborate in curricular units of the PhDs in Information and Communication in Digital Platforms (Participatory

Media, Research Seminar, etc) and in Multimedia in Education (Tecnologies of Communication in Education,

Research Seminar, Multimedia and accessibility, etc).

7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a

ação cultural, desportiva e artística. 

A nível da promoção da cultura científica, destaca-se a Semana de C&T, evento de divulgação da ciência

produzida na academia, e que integra contributos provindos de trabalhos de discentes e docentes de MCMM,
bem como instalações produzidas para este efeito. Promovida pela UA, o MCMM colabora, em articulação com

a lic. em NTC, em 2 perfis de oferta da Academia de Verão (Perfis "Fotografia, Animação e Vídeo" e

"Multimédia e Objetos Interativos"). A nível cultural e artístico o MCMM, em articulação com a lic. em NTC,
organiza o MadeInDECA. Esta montra de trabalhos, dos estudantes de NTC e MCMM, premeia no Teatro

Aveirense o que melhor se faz em diversas categorias (Filme, Montagem, Fotografia, etc).Tendo como base 3

dissertações de mestrado, foi criada no DECA uma Webrádio, que tem como objetivo geral "servir de suporte a

atividades de ensino, aprendizagem e de investigação". Organizado pelo NENTC, docentes e discentes,
participam com regularidade em atividades desportivas conjuntas

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and

artistic activities. 
In terms of promotion of scientific culture MCMM always participates, presenting projects developed on

Curricular Units, or developed specifically to that exhibition, on “Science and Technology Week”, promoted by

the University of Aveiro. MCMM also collaborates, in partnership with the degree in NTC, in 2 profiles offered in

“Summer Academy” (Profiles "Photography, Animation and Video" and "Multimedia and Interactive Objects").
In terms of activities developed in cultural and artistic domains MCMM, in partnership with the degree in NTC,

organizes “MadeInDECA”, an event that takes place at the Municipal Theather of Aveiro. MadeInDECA awards

the best projects in several categories (Film, Video Editing, Photography, etc.). Beginning as a project of 3

master dissertations, was created in DECA one webradio, with the general objective of "supporting teaching,
learning and research activities." Organized by NENTC, teachers and students regularly participate together in

sports activities.

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
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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)
33.2

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

programs (out)
2.1

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 

Enquadramento institucional favorável, criado pela UA, que desde 1987 iniciou a reflexão em torno dos novos
suportes de comunicação e os soube enquadrar na sua oferta formativa. 

O DeCA, ao reunir as vertentes comunicacionais, artísticas e tecnológicas num único departamento, afirma-se

como ímpar no contexto nacional. 

Captação de estudantes de diversos domínios de conhecimento (c. da comunicação, marketing, design,
multimédia, electrónica/informática) permitindo intervenções ecléticas, nomeadamente em sede de trabalho de

grupo.

Capacidade de atrair alunos internacionais (20 estudantes nos últimos 3 anos), oriundos de países como o
Brasil, Angola, Japão, Paquistão potenciada pelas redes de investigação em que os docentes se inserem e pela

repercussão do sucesso dos alunos do MCMM além fronteiras. 

Um curso pioneiro neste ciclo de estudos (desde o ano 07/08) e com uma estrutura curricular dividida em 2

perfis de formação cujos índices de empregabilidade (cerca de 83%) revelam ser pertinentes no atual contexto
laboral. 

Acompanhamento das dúvidas que os candidatos fazem chegar à direção, quando do processo de

candidaturas garantindo assim que os alunos interessados sentem, desde logo, uma acompanhamento célere

e capaz.
Gestão de um website, atualizado periodicamente (inf. úteis, trabalhos realizados, etc.), que se torna uma peça

fundamental no processo de divulgação, nomeadamente quando este é publicitado via redes sociais com

estratégias de continuidade temporal. 
Aposta numa estratégia envolvendo múltiplos canais de comunicação/múltiplas plataformas de divulgação

(Livestream, Fb).

Estreita relação com empresas cuja área de atuação é próxima da área científica central do MCMM (empresas

de grandes dimensões, por ex. PT, a Micro, Pequenas e Médias empresas da região de Aveiro, como são exs
Ubiwhere, Outsoft, iUZ e Tech4home) o que potencia o aparecimento de oportunidades de aprendizagem

(investigação em contexto empresarial) e de emprego para os diplomados MCMM (10 ex-estudantes nos

últimos 3 anos).

Proximidade docente-alunos e apoio constante, quer presencialmente quer a distância, suportada em
ecossistemas de mediação tecnológica. Apoio pós-laboral aos estudantes, justificada pela % de estudantes TE. 

Equipa docente qualificada, com formação de base diversificada e múltiplos interesses de investigação no
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domínio dos media digitais. A equipa docente integra quadros de empresas nacionais de referência na área das

TIC (PTi e PT Comunicações/SAPO). 
Mobilidade de docentes, resultado das 10 parcerias Erasmus, demostram a internacionalização do MCMM,

estando os acordos adequados ao Programa Erasmus+.

Participação docentes/discentes em mostras e concursos de trabalhos nacionais e internacionais (ex.
SapoCodeBits, PT/Galp Chalenge, MarketFair, Congresso Videojogos), resultado de proj. iniciados nas UCs e

continuados em atividades extra-curriculares.

Artigos publicados em Congressos/Journals na sequência dos trabalhos desenvolvidos no MCMM.

8.1.1. Strengths 

Positive institutional framework at UA, which since 1987 have started the reflection about new communication

media and puts it on its training offer.

DeCA is a unique department at a national context because it brings together communication, artistic and
technological aspects into a single department.

Hability to attrack students from various fields of knowledge (eg. Communication, marketing, design,

multimedia, electronic/computer) allowing eclectic responses, particularly in terms of students group work.

Ability to attract international students (20 students in the last 3 years), from countries such as Brazil, Angola,
Japan, Pakistan enhanced by teachers research networks and by MCMM students word of mouth.

A pioneering course in this study cycle (since the year 07/08) with curricula divided into 2 branches whose

employment rates (around 83%) are relevant in today's workplace.
MCMM coordination gives a fast answer to candidates, during the application process, ensuring that interested

students have a capable monitoring.

MCMM website, updated periodically (useful information, work developed by students, etc.), becomes a key

player in the disclosure process, particularly when it is advertised via social networks with temporal and
continued strategies.

Advertising strategy with multiple communication channels/multiple dissemination platforms (Twitter,

Livestream, Fb).

Close relationship with companies whose area of expertise is close to the scientific central area of MCMM
(large and small companies PT, Ubiwhere, Outsoft, Iuz and Tech4home) enhances learning opportunities

(research in a business context) and employment for graduates (10 former students in the last 3 years).

Close relationship between teachers and students to give support, face to face or at distance, using
technological platforms. After work support for students, justified by the percentage of working students.

Qualified teaching staff, with diverse basic training and multiple research interests in the field of digital media.

The teaching team includes staff members of national reference companies in ICT (PTi and PT

Comunicações/SAPO).
Mobility of teachers, results of 10 Erasmus partnerships, demonstrate MCMM internationalization, with

appropriate agreements to Erasmus + Program.

Participation of students/teachers in exhibitions and competitions of national and international level (ex.

SapoCodeBits, PT/Galp Chalenge, MarketFair, videogames congress), that shows the results of proj. started in
Curricular units and continued in extra-curricular activities.

Several articles published in Congress/Journals.

8.1.2. Pontos fracos 
A discussão de desafios e Resultados do MCMM carece de um ritmo mais recorrente e de uma discussão mais

alargada com o intuito de atualizar dos conteúdos programáticos e o seu ajuste às necessidades do mercado

de trabalho e debater estratégia de captação de novos alunos, .

Apesar da oferta diversificada os estudantes não aproveitam as diversas oportunidades de desenvolvimento
de trabalho de dissertação em contexto empresarial, o que poderá fragilizar o relacionamento com as empresa

a médio/longo prazo.

Desmotivação de alguns estudantes para concluir o mestrado, agravada pela atual conjuntura financeira.
Necessidade atribuir uma maior importancia à auto-avaliação entre os docentes.

Dar resposta à diversidade de formações dos alunos implica um esforço acrescido, por parte dos docentes, na

aplicação de metodologias de ensino diversificadas.

Necessidade de mais espaços de trabalho, nomeadamente para a lecionação de conteúdos mais técnicos e

especificos do curso. Aqui incluem-se, por exemplo, mais um estúdio de produção audiovisual, mais um estúdio

chroma-key e um laboratório de computação física.

8.1.2. Weaknesses 

The discussion of challenges and MCMM results requires a more recurrent and extended discussion, in order to

update the syllabus, to adjust it to labor market needs and discuss strategies to attrack new students.

Students do not take advantage of the various opportunities of dissertation in business context, which may
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weaken the relationship with companies in medium/long term.

Demotivation of some students to complete the master's degree aggravated by the portuguese economic

context.

Self-assessment among teachers needs to be improved.

Answering to a diversity of students backgrounds implies an increased effort by the teachers, that needs to use
different teaching methods.

Need for more work spaces, in particular for the teaching of technical and course specific content. These

include, for example, another audiovisual production studio, another chroma-key studio and a physical
computing laboratory.

8.1.3. Oportunidades 

O âmbito de atuação do mestrado é de inequívoca atualidade e pertinência, numa sociedade cada vez mais
dependente de soluções de comunicação multimédia centradas no utilizador, fortemente baseadas em

conteúdos audiovisuais e em suportes interativos. Trata-se de áreas com elevada dinâmica e aplicações em

diferentes contextos (artes e cultura, educação e formação, saúde, lazer e entretenimento, entre outros). 

Procura de perfis de formação híbridos visando combater dificuldades de integração no mercado de trabalho

em áreas exclusivamente artísticas e tecnológicas. 

Satisfação após a conclusão do mestrado origina divulgação positiva.

Contribuição para o desenvolvimento da I&D, pela via da participação em projetos de investigação (em contexto

académico e empresarial) e relação com projetos de doutoramento.

Fortalecimento das ligações dos elementos do corpo docente ao meio empresarial, por via das contínuas

parcerias de investigação e pela sua inserção profissional em empresas de referência na áreas das TIC.

Estabelecimento de parcerias com outros cursos de 2º ciclo da UA, no sentido de desenvolver projetos de

dissertação conjuntos (DETI, DECA, DCSPT, etc.).

Reforço das sinergias entre os projetos de investigação do MCMM e o 3º ciclo (PD em Informação e
Comunicação em plataformas Digitais). 

Reforço da integração de projetos de investigação MCMM em projetos financiados por entidades externas. A
título de exemplo, o Projeto SEDUCE, financiado pela FCT, permitiu a realização de 6 dissertações de mestrado.

O Projeto iNeighbourTV, também financiado pela FCT, enquadrou a realização de 2 dissertações de mestrado

no contexto do MCMM. 

Reforço da projeção internacional dos projetos de pós-graduação do MCMM.

Desenho de cursos Erasmus+ (ex. Erasmus Mundus).

Execução para breve de uma extensão do DECA, que propiciará a existência de mais laboratórios, salas de
aulas e salas de estudo, criando ainda melhores condições para os alunos (quantificar infra-estruturas e

equipamento).

8.1.3. Opportunities 
The Master's scientific area plays an important role on a society based in multimedia communication solutions,

strongly based on audiovisual content and interactive media. Those areas have applications in different

contexts (arts and culture, education and training, health, leisure and entertainment, among others).

Students search for hybrid training profiles to reduce difficulties of integration in the labor market.

Satisfaction after the end of the course originates positive word of mouth.

Contribution to the development of R&D, duo to the participation in research projects (in academic and business

context) and relationship with doctoral projects.

Strengthening the links of faculty members to the business community, through the continuous research

partnerships and their membership to the leading companies in the areas of ICT.
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To establish partnerships with other UA masters’ programs, to develop joint dissertation projects (DETI, DECA,
DCSPT, etc.).

To strength synergies between MCMM research projects and the 3rd cycle (PhD Program in Information and
Communication in Digital platforms).

To strength the integration of MCMM research projects into projects financed by external entities. Eg. the

SEDUCE Project, funded by FCT, allowed for 6 dissertations. The iNeighbourTV Project, also funded by FCT,
framed the realization of 2 master's theses in the context of MCMM.

To promote on an international level MCMM projects.

To design Erasmus courses (ex. Erasmus Mundus).

A new building (extension of DeCA) will provide more laboratories, classrooms and study rooms, creating even

better conditions for students.

8.1.4. Constrangimentos 

Não obstante o contínuo apoio a alunos estrangeiros, seria desejável que as UC fossem lecionadas

integralmente em língua inglesa. Para tal será necessário reunir por parte dos restantes alunos as

competências necessárias ao domínio da língua inglesa.

Devido à conjuntura económica do país, os alunos tendem a não aproveitar as oportunidades de mobilidade

para projetos de investigação com parcerias internacionais. 

A conjuntura económica e financeira limita as deslocações para participação em eventos ciêntificos da área

para apresentação de trabalhos/resultados de investigação desenvolvidos no contexto do MCMM. 

A conjuntura económico-financeira impede o reforço da promoção da complementariedade científica através

de convites à participação de investigadores e profissionais em Seminários e Palestras, no âmbito de MCMM.

8.1.4. Threats 
Despite the continued support to international students, it would be desirable that the Curricular Units were fully

taught in English. This will require that students that are non english speakers develop their language skills.

Due to the complex economical situation of Portugal, students does not apply for offers for research projects
within international partnerships.

Due to the complex economical situation of Portugal, the submission of results of work/research in scientific

events is limited.

The economic context limits further promotion of scientific enhancement through participation of external

researchers in seminars and lectures.

9. Proposta de ações de melhoria

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 

Workshop que reúna corpo docente, estudantes e empregadores.

9.1.1. Improvement measure 
Workshop bringing together faculty, students and employers.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

Prioridade Alta, e cujo tempo de implementação será de cerca de 1 mês.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

High priority.
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The time planned to this measure is 1 month.

9.1.3. Indicadores de implementação 

Organização do workshop anual.

9.1.3. Implementation indicators 

Workshop Organization.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 

A Direção de MCMM deve, nomeadamente na sessão de acolhimento aos novos alunos e na reunião de
esclarecimento sobre a UC de Dissertação/Projeto/Estágio:

- Enfatizar que existe a possibilidade de desenvolvimento de trabalho em contexto empresarial e dar visibilidade

aos trabalhos desenvolvidos nesse âmbito. 

- Demonstrar (recorrendo a dados estatísticos dos Organismos Oficiais) que a aposta na formação apresenta

benefícios em termos de empregabilidade.

9.1.1. Improvement measure 

The MCMM coordination must in welcome session for new students and startup meeting of the Curricular Unit

of Dissertation / Project / Internship:

- Emphasize that it is possible to develop research projects in business context and reinforce the importance of

this type of works.

- Demonstrate (using statistical data of Official Organisms) that training has benefits in terms of employability.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

Prioridade média com tempo de implementação de cerca de 1 mês.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Medium priority.

The time planned to this measure is 1 month.

9.1.3. Indicadores de implementação 
Comparar dados anuais de percentagem de proposta em contexto empresarial que são escolhidas e não

abandonadas.

9.1.3. Implementation indicators 
Compare yearly the number of dissertations in business context that are chosen.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 

Promover um workshop em que as empresas explicam e promovem os projetos propostos

9.1.1. Improvement measure 
Promoting a workshop where companies explain and promote the proposed projects

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

Prioridade alta com tempo de implementação de cerca de 1 mês.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

High priority.
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The time planned to this measure is 1 month.

9.1.3. Indicadores de implementação 

Validar se as propostas em contexto empresarial são escolhidas.

9.1.3. Implementation indicators 

Ensure that the proposals in a business context are chosen.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 

A Direção de MCMM deve alertar os docentes para a importância do SGQ e para uma análise cuidada e crítica
da informação que ele comporta.

9.1.1. Improvement measure 

The MCMM coordination should alert teachers to the importance of the quality assurance system and to a
careful and critical analysis of the information it holds.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

Prioridade média com tempo de implementação de cerca de 12 meses.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

Medium priority.

The time planned to this measure is 12 months.

9.1.3. Indicadores de implementação 

Através do SGQ perceber a percentagem de docentes que preenchem o relatório de auto-avaliação

9.1.3. Implementation indicators 
Through Quality Assurance System verify the percentage of teachers who fill in the self-assessment report.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 

A Direção de MCMM deve potenciar e enfatizar o esforço dos docentes em cujas UCs são criadas estratégias

de apoio aos estudantes, que têm debilidades numa determinada área, em virtude da sua formação de base

9.1.1. Improvement measure 

The MCMM coordination should enhance and emphasize the teachers' efforts whose curricular units created

specific support strategies for students who have weaknesses in a given area, due to their basic training.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

Prioridade baixa com tempo de implementação de cerca de 1 ano.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Low priority.

The time planned to this measure is 1 year.

9.1.3. Indicadores de implementação 
Averiguar nas reuniões de Comissão de Curso se os estudantes valorizam as estratégias postas em prática

pelos docentes, que necessitam de implementar estratégias para acomodar estudantes com diferentes perfis

de conhecimento.

9.1.3. Implementation indicators 
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During Course Commission meetings the coordination should evaluate if students value the strategies

implemented by teachers, who need to use strategies to accommodate students with different knowledge

profiles.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 

Com o intuito de minimizar os contrangimentos propõe-se:

Promover junto dos estudantes com debilidades ao nível do Inglês a aprendizagem ou aprofundamento da
língua, nomeadamente dando conhecimento da oferta formativa da UA (Cursos Livres de Língua Inglesa,

promovidos pelo Departamento de Línguas e Culturas).

9.1.1. Improvement measure 
To minimize the impact of threats:

To promote within students with weaknesses in English the importance to develop their skills on that language,

namely providing information about the courses offered by the UA (Open Courses of English, promoted by the
Department of Languages and Cultures).

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

Prioridade baixa com tempo de implementação de cerca de 12 meses.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

Low priority.

The time planned to this measure is 1 year.

9.1.3. Indicadores de implementação 

Percentagem de alunos que não falam inglês e que frequentam cursos de inglês.

9.1.3. Implementation indicators 
Percentage of students, non english speakers, who start attending English courses.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 

Os docentes envolvidos no acompanhamento dos estudantes em mobilidade, bem como a Direção do

Mestrado, devem intensificar a relação com os docentes que supervisionam a atividade de investigação dos
estudantes em países terceiros, bem como com as Unidades Orgânicas que nesses países os enquadram.

Este aprofundamento de relações poderá ser feito através da mobilidade de docentes possibilitada pelo

Programa Erasmus+.

9.1.1. Improvement measure 

Teachers involved on the monitoring of Erasmus students and the Master coordination, should intensify the

relationship with teachers who supervise the research activity of students in third countries, as well as the

Academic Units that integrate them. This relationship intensification can be done through the mobility of
teachers made possible by Erasmus +.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

Prioridade média com tempo de implementação de cerca de 1 ano.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

Medium priority.

The time planned to this measure is 1 month.

9.1.3. Indicadores de implementação 
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Número de docentes em mobilidade Erasmus+ com as entidades que existem parcerias

9.1.3. Implementation indicators 
Number of teachers in Erasmus+ mobility program (within the Universities with established protocols).

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 

Os docentes que orientam dissertações, no contexto de MCMM, devem estimular os estudantes a publicar os

resultados da sua investigação, em publicações e eventos com validada revisão entre pares. Considera-se
ainda relevante que os Estudantes de MCMM participem de forma mais intensa nos eventos científicos que

envolvem as Sociedades Portuguesa, Ibérica e Lusófona de Clências da Comunicação.

9.1.1. Improvement measure 
Teachers that advice MCMM dissertations should encourage students to publish in publications and events with

peer review. It is also important to intensify the submission of papers of MCMM students to scientific events

involving the Portuguese, Iberian and Lusophone Societies of Communication Sciences.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade média com tempo de implementação de cerca de 1 ano.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

Medium priority.
The time planned to this measure is 1 year.

9.1.3. Indicadores de implementação 

Número de publicações e comunicações em resultado dos projetos de investigação/dissertações

9.1.3. Implementation indicators 

Number of publications and communications as a result of research projects/dissertations.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 
Aproveitar as redes de contactos dos docentes e investigadores e aproveitando deslocações à UA,

nomeadamente para presença em Júris de mestrado e doutoramento, dinamizar Seminários e Palestras no

âmbito de MCMM.

9.1.1. Improvement measure 
Articulate the presence of researchers at the UA to participate in masters or doctoral juries to provide

Seminars and Lectures under MCMM.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade baixa com tempo de implementação de cerca de 1 ano.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

Low priority.
The time planned to this measure is 1 year.

9.1.3. Indicadores de implementação 

Número de seminários e palestras realizados

9.1.3. Implementation indicators 

Number of conducted seminars and lectures
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9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 

A criação de uma extensão do DeCA trará a oportunidade de financiamento de novos laboratórios e novo
equipamento. 

Esta extensão terá um novo estúdio chroma-key, um estúdio AV, uma oficina de eletrónica e uma oficina de

design.

9.1.1. Improvement measure 

The building of a new block to DeCA brings new laboratories and new equipment.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade baixa com tempo de implementação de cerca de 1 ano.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

Low priority.

The time planned to this measure is 1 year.

9.1.3. Indicadores de implementação 

Quantidade de equipamento adquirido para a nova extensão do edifício

9.1.3. Implementation indicators 
Amount of equipment purchased for the new building.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 

Promover junto dos estudantes com debilidades ao nível do Inglês a aprendizagem ou aprofundamento da
língua, nomeadamente dando conhecimento da oferta formativa da UA (Cursos Livres de Língua Inglesa,

promovidos pelo Departamento de Línguas e Culturas).

9.1.1. Improvement measure 

To promote within students with weaknesses in English the importance to develop their skills on that language,
namely providing information about the courses offered by the UA (Open Courses of English, promoted by the

Department of Languages and Cultures).

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade baixo e com 2 meses de tempo estimado de implementação.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

Low priority.
The time planned to this measure is 2 months.

9.1.3. Indicadores de implementação 

- percentagem de alunos que não falam inglês e que frequentam cursos de inglês.

9.1.3. Implementation indicators 

percentage of students who do not speak English and who attend English courses.

10. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
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10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 

Não se aplica (ver campo "A20").

10.1.1. Synthesis of the intended changes 

N/A (see A.20: Observations).

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

Mapa XI

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Comunicação Multimédia

10.1.2.1. Study programme:

Multimedia Communication

10.1.2.2. Grau:

Mestre

10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

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

<no answer>

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*

(0 Items)  0 0

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Comunicação Multimédia

10.2.1. Study programme:

Multimedia Communication

10.2.2. Grau:

Mestre

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

<sem resposta>
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10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

<sem resposta>

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

<no answer>

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares

/ Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

(0 Items)       

<sem resposta>

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
<sem resposta>

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada

em A1):
<sem resposta>

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

<sem resposta>

10.3.4. Categoria:

<sem resposta>

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>

10.3.6. Ficha curricular de docente:

<sem resposta>

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:
<sem resposta>

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

<sem resposta>

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>
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10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
<sem resposta>

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

<no answer>

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

<sem resposta>

10.4.1.5. Syllabus:
<no answer>

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade

curricular
<sem resposta>

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

<no answer>

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
<no answer>

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

curricular.
<sem resposta>

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

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

<sem resposta>


