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SRI_EXERCÍCIO 1 
New Media Cloud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
A tag cloud with terms related to Web 2.0, in wikipedia.org 

 
 
 
Explora-se de uma forma sintética, o potencial do hipertexto como modelo estruturação da 
informação. A estruturação/hierarquização da informação amplia possibilidades interpretativas 
e de comunicação. 
 
 
 
Introdução 
Num exercício de análise hipertextual / hipermédia, o aluno deverá submeter uma entrada individual no 
blog da disciplina , referente a um projecto representativo da área dos novos media, destacável pelo 
seu carácter histórico, estético/artístico ou tecnológico. Os temas seleccionados deverão referir-se a 
projectos e não pessoas, locais, instituições ou equipamentos, etc.  
 
Objectivo 
Promover uma pesquisa  que sustente o reconhecimento de conceitos e ideias seminais subjacentes a 
projectos desenvolvidos na área dos novos media. A disponibilização on-line do conjunto de textos 
adopta um modelo de apresentação de carácter exploratório, mas que se pretende inscrito numa 
perspectiva antológica/histórica. 
 
Desenvolvimento 
Cada entrada (post) consiste num texto contendo a apresentação/descrição do projecto, o que este 
possui de inovador e ainda, uma breve referência indicando o que lhe despertou no interesse no mesmo. 
O texto de desenvolvimento deverá propor pelo menos uma ligação a um nó externo (fonte de 
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reconhecido valor e rigor científico), com informação sobre autor da obra e sua produção e/ou 
informação específica sobre o projecto ou conceito adjacente ao mesmo. 
 
Admite-se um máximo de duas entradas/projectos por artista e não deverão existir entradas repetidas 
sobre o mesmo projecto. Não deverão ser submetidas entradas sobre projectos previamente 
discutidos/apresentados nas aulas. 
 
Condicionantes 
Título/data, Autor da obra 
Texto de desenvolvimento (máximo 300 palavras/ 1500 caracteres) 
Nome do aluno (com ligação a e-mail) 
 
Imagem (máximo de 3), com as seguintes dimensões: 
 
Cada entrada terá uma etiqueta com palavras-chave associadas, para poder colocar-se uma tag cloud 
no blog. 
 
Avaliação 
29 de novembro de 2007. Os alunos farão o actualização (upload) das entradas no blog.  
No início da aula serão reservados 45 minutos (sala labmac) para fazer-se o upload das entradas em 
http://sridc.wordpress.com/ 
 
Critérios de avaliação 
Originalidade e rigor na escolha do tema/projecto (5 valores).  
Utilização dos conceitos expostos na disciplina e interpretação correcta das matérias abordadas (5 val)  
Selecção e utilização adequada dos tipos de informação (texto, imagem, som, vídeo) (5 valores) 
Utilização adequada da estrutura hipertextual (ligações, meta-informação) (3 valores) 
Estilo de escrita (o texto contém erros ortográficos (1 valor) erros gramaticais e de sintaxe (1 valor) 
  
O exercício terá uma penalização de 10% pela falta à entrega no prazo estipulado, acrescida em 10% 
por cada semana de atraso. 
O exercício terá uma ponderação de 15% na avaliação final. 
 
 
Sites recomendados: 
 
www.google.com  
Search engine 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 
Wikipedia is a multilingual, web-based, free content encyclopedia project 
 
http://www.mediaartnet.org/ 
Introducing the range of topics related to media and art, «Media Art Net» thus aims at establishing an Internet structure 
that offers highly qualified content by granting free access at the same time. 
 
http://www.ubu.com/ 
UbuWeb is a large public domain web-based educational resource for avant-garde material available on the internet, 
founded in 1996 by poet Kenneth Goldsmith. 
 
http://www.newmedia-art.org 
The New Media Encyclopedia is the first trilingual English-French-German catalogue of its kind freely available on-line. It is 
intended as a source of information, a tool for documentary research, and a scholarly work, but also a locus of debate on 
artistic practices related to the new media. 
 


