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DESIGN DE EDIÇÃO
DESIGN AND PUBLISHING

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

*This is a LEVEL III unit. 
It should preferably be 
attended at the end of one’s 
academic course as it is 
a subject with a high degree 
of complexity and requirement.



largo da academia nacional de belas-artes — 1249-058 lisboa, portugal 
+351 213 252 100 | www.belasartes.ulisboa.pt

PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

Design de Edição aborda as práticas e mecanismos editoriais contemporâneos que testam as 
fronteiras da edição e nestes reconhecem a centralidade do design de comunicação e das práticas 
artísticas. A disciplina tem por objetivos:

—  caracterizar e explorar o acto de publicar na contemporaneidade nas suas mais diversas 
manifestações;

—  analisar a coabitação e contaminação entre publicação impressa e digital;
—  analisar fenómenos de renascimento e manutenção do objeto impresso;
—  potenciar a expressividade autoral;
—  desenvolver modos de produção e de gestão de conteúdos;
—  explorar as relações entre forma e conteúdo, ideia e expressão/representação;
—  explorar diferentes processos de materialização e de produção do objeto editorial, assentes 

na exploração, rentabilização e complementaridade de meios.

Design and publishing addresses contemporary editorial practices and mechanisms that test 
the boundaries of publishing and in them recognize the centrality of communication design and 
artistic practices. The course aims to:

—  characterise and explore the act of contemporary publishing in its most diverse manifesta-
tions;

—  assay the cohabitation and contamination between print and digital publishing;
—  analyse the phenomena of renaissance and preservation of the printed object;
—  enable authorial expressiveness;
—  develop ways of producing and managing content;
—  explore the relations between form and content, idea and expression/representation;
—  explore different materialization and production processes regarding the editorial object, 

based on the exploration, profitability and complementarity of means.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

1.  Paradigmas e problemáticas editoriais emergentes
1.1.  Publicar como prática artística: do livro de artista à publicação expandida;
1.2.  O livro como objeto de experimentação em Design de Comunicação;
1.3.  Publicação própria: o designer como autor, editor, produtor e distribuidor;
1.4.  Contaminações papel/pixel (replicação, remediação e hibridização): publicar num mun-

do predominantemente digital;
1.5.  A manutenção da publicação impressa: o livro como paradigma;
1.6.  Liberatura, hybrid novels e visual writing.

2.  Produção editorial: edição, produção, circulação/distribuição, arquivo
2.1.  Modelos alternativos: exploração das fronteiras da edição;
2.2. Metodologias de produção: criação, edição e gestão de conteúdos;
2.3. Processos colaborativos, interdisciplinares, relacionais e automatizados;
2.3. Redes de publicação independente;
2.4. Print on demand e vanity press.
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1.  Emerging publishing subjects and paradigms
1.1.  Publish as an artistic practice: from artist book to expanded publication;
1.2.  The book as an object of experimentation in Communication Design;
1.3.  Self-publishing: the designer as author, publisher, producer and distributor;
1.4.  Paper/pixel contamination (replication, remediation and hybridization): publishing in a 

predominantly digital world;
1.5.  The maintenance of the printed publication: the book as paradigm;
1.6.  Liberature, hybrid novels and visual writing.

2.  Editorial production: editing, production, circulation/distribution, archive
2.1. Alternative models: exploring publishing boundaries;
2.2. Production methodologies: creation, editing and content management;
2.3. Collaborative, interdisciplinary, relational and automated processes;
2.3. Independent publishing networks;
2.4. Print on demand and vanity press.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

A metodologia de ensino organiza-se em torno da exposição teórica de matérias, análise de 
objetos editoriais e desenvolvimento de exercícios/projetos práticos.

A avaliação é contínua, periódica e final. Estão previstas duas avaliações periódicas (uma a meio 
e outra no final do semestre).

A avaliação contínua incide sobre a assiduidade, participação nas aulas, cumprimento de pra-
zos e empenho na resolução dos trabalhos propostos. A avaliação periódica incide sobre o desen-
volvimento dos projetos práticos, segundo os seguintes critérios: fundamentação, metodologia, 
adequação da proposta, criatividade/originalidade, apresentação e execução.

A classificação final da disciplina resulta da seguinte ponderação: 
1. avaliação contínua (10%); 
2. avaliação periódica (70%):

— elementos de avaliação: exercícios/projetos.
3. avaliação final (20%):

— elementos de avaliação: reformulação dos exercícios/projetos realizados ao longo do 
semestre.

The teaching methodology is organized around the theoretical exposition of subjects, the anal-
ysis of editorial objects and the development of practical assignments/projects. The evaluation 
is continuous, periodic and final. Two periodic evaluations are planned (one at the middle of the 
semester and another at the end).

Continuous evaluation focuses on attendance, participation in classes, compliance with dead-
lines, and commitment to solving the proposed assignments. The periodic evaluation focuses on 
the development of practical projects, according to the following criteria: foundation, methodolo-
gy, proposal adequacy, creativity/originality, presentation and execution.

The final grade results from the following weighting:
1. continuous assessment (10%)
2. periodical assessment (70%):
— evaluation elements: exercises/projects.
3. final evaluation (20%):
— evaluation elements: reformulation of exercises/projects carried out throughout the se-

mester.
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