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SRI_EXERCÍCIO 2 

Património digital.pt 

 

Identificação e análise da aplicação das tecnologias de digitais ao sector do património cultural 
nacional, reconhecendo o seu potencial em termos de comunicação e divulgação. 
 
 
 
 
Introdução 
Seleccionando um projecto hipertexual/hipermedia aplicado ao sector do património cultural e artístico 
nacional, os alunos irão analisar o seu potencial em termos de comunicação e a adequação dos meios 
usados. 
 
Objectivo 
Promover uma pesquisa que sustente um reconhecimento de tecnologias digitais aplicadas ao sector do 
património cultural, identificando o seu valor especifico no acesso, uso, compreensão, conservação e 
preservação dos bens culturais. 
 
Desenvolvimento 
O aluno deverá identificar um projecto digital cultural (CD-ROM, DVD_ROM, website, animação 
infográfica, narrativa interactiva,  jogo electrónico, sistema de realidade aumentada, sistemas de 
realidade virtual, galeria virtual, instalação multimédia, quiosque multimédia, guias digitais, etc) , de 
carácter informativo, educativo ou lúdico,  aplicado ao contexto do património cultural nacional 
(museus, instituições, culturais, locais património histórico). O projecto poderá estar on-line ou off-line). 
 
No texto de desenvolvimento, os alunos deverão fazer uma breve apresentação/descrição da peça, 
quais as tecnologias utilizadas, objectivo/género da mesma, tipo de utilizadores a que se destina, tipo de 
conteúdos que disponibiliza, modalidade de interacção que propõe e avaliação dos formatos de media 
utilizados, funcionalidade geral do sistema (se possível de experimentar).  
 
Condicionantes 
Proposta do tema (até 30 de Novembro).A publicar no blog da disciplina, não podendo haver 
projectos/temas repetidos. 
 
Título/data, Autor da obra (empresa, museu, designer) 
Texto de desenvolvimento (máximo 1000 palavras/ 5000 caracteres) 
Final do texto: assinatura com nome do aluno 
Incluir 3/5 referências bibliográficas. 
Imagem(s)_quantidade variável, legendadas. 
Cada texto terá um conjunto de palavras-chaves associadas, referentes a conteúdos específicos do 
texto. 
O texto será entregue nos formatos digital (pdf) e impresso (A3). O aluno utilizará a template de 
paginação fornecida pelo docente. 
 
Avaliação 
Entrega do exercício (formato digital e impresso) a10 de Janeiro de 2007. 

 
Critérios de avaliação 
Originalidade e rigor na escolha do tema/projecto (5 valores).  
Pesquisa e grau de aprofundamento das matérias propostas (5 valores) 
Utilização dos conceitos expostos na disciplina e interpretação correcta das matérias abordadas (8 
valores).  
Estilo de escrita (o texto contém erros ortográficos (1 valor) erros gramaticais e de sintaxe (1 valor). 
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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 25% na avaliação final. 
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