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Scientific domain

Design de Comunicação
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2018–2021

Grau de ensino
Degree

Licenciatura
Bachelor of Arts

Duração
Duration

Semestral
Semestral

Horas de contacto
Student workload

(TP 84 + OT 42 horas)
(TP 84 + OT 42 hours)

ECTS (6 ECTS)

Nível
Level

I*

DESIGN DE COMUNICAÇÃO II
COMMUNICATION DESIGN II

*Esta unidade curricular é de 
NÍVEL I. Deverá ser frequentada 
preferencialmente no início 
do percurso académico por se 
tratar de uma disciplina com 
grau de complexidade 
e exigência introdutórios.

*This is a LEVEL I unit. 
It should preferably be 
attended at the beginning 
of one’s academic course as 
it is a subject with a reduced 
level of complexity and 
requirement.
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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

Pretende-se que os alunos investiguem, experimentem e adquiram conhecimentos relativos à 
comunicação visual nas suas variantes: identidade gráfica, layout gráfico, organização da informa-
ção em contextos específicos e comunicar através de estratégias planeadas. Além disso, procurar-
-se-á que os alunos reconheçam a importância da tipografia neste contexto específico. Insistir-se-
-á no enriquecimento cultural alargado onde a literatura, o cinema e as artes visuais se destacam. 
A curiosidade deve ser a palavra-chave deste processo de aprendizagem que se quer consistente, 
universalista e sustentado em práticas de partilha e de colaboração.

O aluno quando terminar esta unidade curricular deverá estar preparado para investigar auto-
nomamente, para desenvolver uma metodologia projetual adequada, para experimentar e proces-
sar criticamente a atividade projetual e para reconhecer a extensão do território de exploração do 
design de comunicação desde a página.

It is intended that students continue researching, experimenting and acquiring knowledge con-
cerning visual communication in its various features: graphic identity, graphic layout, organisation 
of information in specific contexts and communication through planned strategies. Moreover, the 
student will be required to recognise the importance of typography in this particular context. We 
shall insist on a broad cultural improvement, which highlights literature, cinema and visual arts. 
CURIOSITY remains the keyword of this learning process, which should be consistent, universal 
and sustained in practices of sharing and collaboration.

When this unit reaches its end, the student must be prepared to carry out autonomous research, to 
develop a project-based methodology, to experiment, and to critically process the project-based activ-
ity and recognise the extension of communication design’s exploration territory starting from the page.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

A atividade letiva desenvolve-se entre aulas teóricas, práticas, bem como teórico-práticas com 
durações variadas de acordo com o plano definido pelos docentes responsáveis. Pretende-se em 
todas as aulas estimular a capacidade crítica dos alunos através de debates dos temas propostos e 
da realização de trabalhos individuais e em grupo cuja baliza histórico-conceptual vai desde os pio-
neiros do design moderno até à assimilação do estilo internacional, tudo isso no âmbito da ascensão 
do movimento moderno na Europa e nos Estados Unidos da América. Relativamente aos assuntos de 
natureza projetual, as aulas do semestre serão divididas em os grupos: o ante-projeto (1) e a materiali-
zação do projeto (2). No primeiro grupo tratar-se-ão dos assuntos relativos às escolhas tipográficas, à 
hierarquia visual, à organização e estruturação da informação e a relação do texto com a imagem. Do 
segundo grupo constam a imposição e o layout da página, a construção da grelha e a sua versatilidade.

The academic activity revolves around theoretical, practical and theoretical-practical classes, 
the duration of which varies according to the schedule defined by the teachers in charge. In every 
class, students are encouraged to develop critical capabilities through debates on proposed themes 
as well as execution of individual or group works within the historic-conceptual frame of reference 
ranging from the modern design pioneers to the assimilation of the international style within the 
framework of a rising modern movement in Europe and the USA. In terms of design, classes will be 
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divided into two groups throughout the semester: preliminary studies (1) the design implementa-
tion. Typographic options, visual hierarchy, organisation and structuring of information, as well as 
the interplay between text and image, will be approached during the first group. Page imposition 
and layout, the making of the grid and its versatility will be handled in the second group.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

A metodologia de ensino a utilizar no desenvolvimento do programa pressupõe (1) a realização 
de registos teóricos de abordagem crítica a diferentes temáticas apresentadas pelo programa, (2) a 
concretização de exercícios práticos de carácter experimental, relativos aos conteúdos programá-
ticos apresentados, (3) e a organização e difusão dos eventos a apresentar. A avaliação é contínua, 
periódica e final. Além da participação nas aulas, do interesse pelo trabalho proposto, do trabalho 
desenvolvido na aula, incidirá sobre o percurso parcelar e total efetuado pelo aluno, com destaque 
para a capacidade de conceptualização projetual, de pesquisa, de demonstração metodológica, 
de criatividade e de rigor na execução e apresentação dos projetos, bem como, o cumprimento 
dos prazos previstos para os trabalhos e capacidade de comunicação. 

Ponderações na avaliação: 20% de avaliação contínua, 60% de avaliação periódica (em dois 
momentos) e 20% na avaliação final. 

The teaching methodology involved in this syllabus implies: (1) execution of theoretical and crit-
ical records regarding the approach to different themes presented in the syllabus; (2) experimen-
tal-practical exercises related to syllabus contents (3) organization and broadcasting of events. 
Assessment will be continuous. Besides participation in the classes, display of interest in proposed 
tasks, in-class work and student collaboration, assessment will focus on the student’s sectorial and 
global trajectory, with a specific emphasis on design conceptualization, research, methodological 
demonstration, creativity and rigour capabilities regarding project development and presentation, 
as well as the fulfilment of pre-established project deadlines and communication capacity. 

Final assessment results from the following deliberation: 20% continuous evaluation, 60% peri-
odic evaluation (in two moments) and 20% final evaluation. 
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