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1. Síntese programática 
 
Introdução a modelos de representação e comunicação do conhecimento segundo modelos digitais 
interactivos. 
Reconhecimento e exploração teórica e prática das possibilidades de edição e publicação electrónica de 
conteúdos culturais.  
Exploração de modelos narrativos interactivos para a representação e comunicação de conteúdos culturais. 
Sensibilização à criação, estruturação e distribuição de conteúdos digitais e entendimento da sua importância 
económica social e cultural. 
Desenvolvimento de modelos experimentais de utilização das Tecnologias de Comunicação e Informação, 
nomeadamente a edição web e os jogos digitais, aplicados a conteúdos culturais e em contextos educacionais. 
 
 

 

2. Metodologia 
 

A disciplina é de carácter teórico-práctico, alternando aulas de apresentação, análise e discussão de conceitos 
teóricos e de projectos, com aulas de desenvolvimento projecto de grupo e do exercício individual. O projecto 
de grupo é sustentado por processos de pesquisa, investigação e análise que articulem a estruturação 
projectual, aplicando os conhecimentos da disciplina com a aprendizagem adquirida ao longo do curso e nas 
disciplinas optativas do semestre. Os alunos desenvolverão um exercício individual -de acordo com as 
temáticas propostas- que visará a exploração, solidificação e consolidação dos conhecimentos adquiridos 
através da resolução de problemas específicos. 
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4. Conteúdos 
 

Introdução ao conceito de novos meios digitais e caracterização dos princípios inerentes. 
Caracterização e articulação dos conceitos de multimédia, hipertexto e hipermedia. 
Caracterização dos conceitos de interacção, interactividade e interface. 
O património cultural na Sociedade de Informação: importância cultural e económica, identificação de 
tecnologias nucleares aplicadas à interpretação multimédia digital, modelos e tendências de comunicação. 
Reconhecimento dos vocabulários, técnicas e convenções associados aos diferentes media e suas linguagens 
implícitas.  
Identificação de princípios para o desenho da interacção. 
Narrativa e Representação; Arquitectura de Informação e Navegação 
Princípios visuais para  desenho de interfaces gráficas. 
Metodologias de concepção e criação adequadas ao desenvolvimentos de sistemas de representação 
interactivos. 
Identificação de meios e suportes para a representação hipermedia (web, jogos, pda, quiosques multimédia, 
instalações e interacção multimodal, etc). Identificação de aplicações interactivas no sector do património 
cultural. 
 

 

5. Objectivos 
 

A disciplina pretende identificar os princípios fundamentais e as  questões envolvidas no desenho de sistemas 
hipermedia, proporcionando ao aluno um panorama da sua aplicação no contexto do património cultural. O 
aluno deverá ficar habilitado a adoptar metodologias e critérios sustentados para o desenvolvimento de 
estratégias e modelos de comunicação cultural afecta aos meios e suportes digitais. 
 
 

5. Avaliações 
 

Assume-se um método de avaliação contínua e periódica. A avaliação contínua realiza-se ao longo do 
semestre, incidindo sobre as respostas de trabalho que o aluno vai produzindo às matérias propostas, 
considerando a sua iniciativa/autonomia, capacidade crítica e de comunicação, evolução e aprendizagem, assim 
como igualmente a assiduidade, participação nas aulas e colaboração com os colegas. 
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_ 
«Be Now Here» is an installation about (access 

to) landscape, public spaces, and the 

experiencing of those spaces through an 

immersive virtual environment. By wearing 3-D 

glasses, visitors see recorded imagery from 

public plazas on the UNESCO World Heritage 

Centre's list of endangered places: Jerusalem, 

Dubrovnik, Timbuktu, and Angkor. 

 

Media Art Net (2004): «Naimark, Michael: Be now here». 

<http://www.mediaartnet.org/works/be-now-here/images/2/>. Rev. 2007-10-17. 

_ 
 
A avaliação periódica, de carácter individual e de grupo, incide sobre as componentes teórico-prácticas dos 
projectos e engloba os seguintes critérios transversais:  
criatividade, pesquisa e metodologia utilizada na abordagem do problema, percurso desenvolvido na 
abordagem do projecto , qualidade final de execução e organização, cumprimento dos prazos na várias fases, 
tempo necessário à execução do projecto, aspectos tecnológicos utilizados na resolução das várias peças. 
 
 
6. Calendário 

 

1ª avaliação individual: 22 de Novembro de 2007 
1ª avaliação de grupo: 13 de Dezembro de 2008 
2ª avaliação de grupo: 24 de Janeiro de 2008 
 
avaliação final: 11-15 Fevereiro 2008 
 
A escala utilizada na avaliação dos projectos será a seguinte:  
 
A (EXCELENTE): desempenho excepcional, apenas com algumas insuficiências 
B (MUITO BOM): resultados superiores à média, apesar de um certo número de insuficiências 
C (BOM): trabalho em geral sólido, com algumas insuficiências. 
D (SATISFAZ): trabalho razoável, mas com lacunas importantes. 
E (SUFICIENTE): o desempenho limita-se a cumprir os critérios mínimos. 
FX (INSUFICIENTE): é necessário trabalho suplementar para a atribuição dos créditos 
F (INSUFICIENTE): é necessário um trabalho suplementar considerável. 
A (18/20) > B (16/17) > C (14/15) > D (12/13) > E (10/11) > FX (8/9) > F (ø/7)  
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