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Scientific domain

Arte Multimédia
New Media Art

Anos letivos
Academic years

2018–2021

Grau de ensino
Degree

Licenciatura
Bachelor of Arts

Duração
Duration

Semestral
Semestral

Horas de contacto
Student workload

(T 42 + OT 14 horas)
(T 42 + OT 14 horas)

ECTS (6 ECTS)

Nível
Level

I*

ESTUDOS DOS MEDIA
MEDIA STUDIES

*Esta unidade curricular  
é de NÍVEL I. Deverá ser 
frequentada preferencialmente 
a meio do percurso académico 
por se tratar de uma disciplina 
com grau de complexidade  
e exigência médios.

*This is a LEVEL I unit. It 
should preferably be attended 
in the half way through one’s 
academic course as it is  
a subject with a mid-range 
degree of complexity  
and requirement.
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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

Esta unidade curricular tem como objetivos principais estimular os alunos para um conjunto de 
conhecimentos, aptidões e competências na área da teoria dos media aplicada às artes multimédia. 
Serão abordados conceitos, práticas e técnicas próprias das artes processuais contextualizando 
os alunos para novos campos de saber. Pretendese assim promover a transdisciplinaridade e a 
conexão com outras áreas de conhecimento potenciando-se renovadas formas de investigar 
em artes multimédia. A unidade curricular articula-se entre uma componente teórica, onde são 
explorados os diferentes conceitos e práticas digitais, a saber, código numérico e processos de 
interação humanomáquina, simulação e representação digital, artes e design aplicados às artes 
interativas, realidade aumentada, virtual e mista, entre outros, e uma componente prática onde 
estes conhecimentos são testados num projeto de investigação realizado em grupo.

The goal of this course is to introduce students to a set of knowledge, skills and competences 
in media theory applied to multimedia arts. Concepts, practices and techniques of the procedural 
arts will be approached by contextualizing students to various theories and practices. The aim is to 
promote transdisciplinary practice and an arts-based research methodology. The course articulates 
between a theoretical component, where different concepts and practices are explored, namely 
numerical code and processes of human-machine interaction, simulation and digital representation, 
arts and design applied to the interactive arts, augmented, virtual and mixed reality, among others, 
and a practical component where this knowledge is tested in a group research project.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

Neste contexto, os alunos vão adquirir conhecimentos em:
I. Teorias dos media aplicadas às artes e ao design multimédia;
II. Novos Media e remediação, arqueologia dos media;
III. Simulação e representação processual;
IV. Realidade aumentada, virtual e mista;
Nesta unidade curricular os estudantes ficam aptos a:
I. Trabalhar em diversos contextos artísticos (independentes e comerciais);
II. Criar um estado da arte consistente para os seus projetos que tire partido
de técnicas de investigação inovadoras;
III. Discutir e relacionar as artes multimédia em contextos nacionais e internacionais.
Nesta unidade curricular os estudantes vão adquirir competências gerais em:
I. Saber identificar e relacionar conhecimentos produzidos em diferentes contextos;
II. Desenvolvimento de capacidades de comunicação e literacia dos media;
III. Compreender e relacionar diferentes metodologias de trabalho em artes multimedia.

In this course students will acquire knowledge in:
i. Theories of media applied to multimedia arts and design;
ii. New Media and remediation, media archeology;
iii. Simulation and procedural representation;
iv. Augmented, virtual and mixed reality.
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In this course students will gain skills in:
i. Work in diverse artistic contexts (independent and commercial);
ii. Create a consistent state of the art for their projects to take advantage
of an arts-based methodology;
iii. Discuss and relate multimedia arts in national and international contexts.
In this course students will acquire general competences in:
i. They will identify and relate knowledge produced in multidisciplinary contexts;
ii. Develop communication and media literacy skills;
iii. Understand and relate different methodologies of work in multimedia arts.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Os alunos vão ter a possibilidade de discutir em sala de aula um conjunto de temas relacionados 
com os media analógicos e digitais. Depois de um conjunto de sessões expositivas, visionamento 
de vídeos, conferências on-line e outros artefactos culturais os estudantes têm 10 minutos para 
apresentar em sala de aula um tema à sua escolha. Esse tema deve ser posteriormente desenvolvido 
num artigo (paper) de cinco páginas redigido mediante template ACM Multimédia.

Avaliação
Apresentação em sala de aula de um tema à escolha do grupo de trabalho (dois a três alunos, 10 

minutos de apresentação mais 5 minutos de debate). 30%
Redação de um artigo de 5 páginas mediante template ACM Multimédia sobre o tema 

apresentado. 40%
Assiduidade, motivação e participação nas aulas. 10%
Avaliação Final: 20%

Critérios de avaliação para cada projeto de grupo: Domínio dos conteúdos teórico-práticos e 
capacidade de comunicação oral e escrita.

Não são admitidos à avaliação final os estudantes com indicação NA (Não Avaliado) e com 
classificação resultante das avaliações periódicas e contínua inferior ao valor mínimo que permita 
a obtenção de 9,5 (nove e meio) valores na classificação final.

Students will be able to discuss in class a set of topics related to analogue and digital media. 
After a set of lectures, vídeo presentations, online conferences among other cultural artefacts 
viewing students will have 10 minutes to present a topic of their choice in the classroom. This theme 
should be further developed in a five-page written article using the ACM Multimedia template.

Assessment
Classroom presentation of a chosen theme by the working group (two to three students, 10 

minutes presentation plus 5 minutes of discussion). 30%
Five pages written paper on the chosen theme using ACM Multimedia template. 40%
In class attendance, motivation and participation. 10%
Final Assessment: 20% 

Evaluation criteria for each group project: Domain of theoretical-practical content and oral and 
written communication skills.

Students without class assessment during the semester and with a final grade below 9,5 (nine 
and a half) are not admitted to the final assessment.
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