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Área científica
Scientific domain

Design de Comunicação
Communication Design

Anos letivos
Academic years

2018–2021

Grau de ensino
Degree

Licenciatura
Bachelor of Arts

Duração
Duration

Semestral
Semestral

Horas de contacto
Student workload

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

ECTS (6 ECTS)

Nível
Level

I*

TECNOLOGIA DE DESIGN II
DESIGN TECHNOLOGY 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.



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 

Esta UC procura enquadrar a tecnologia digital no pensamento e na atividade projetual em De-
sign de Comunicação mediante os seguintes conhecimentos, aptidões e competências:

a)  reconhecer e integrar conceitos, metodologias, ferramentas e técnicas de manipulação di-
gital que assistem o designer no processo de Desktop Publishing;

b)  dominar a composição e tratamento de texto e a sua articulação com imagens rasterizadas 
e imagens vetoriais para produzir objetos visuais e editoriais impressos;

c)  entender a tecnologia digital não como um constrangimento ou limitação ao processo cria-
tivo no âmbito projetual mas sim como parte integrante desse processo;

d)  potenciar a experimentação de linguagens visuais e conjugação de diferentes técnicas e 
tecnologias;

e)  desenvolver sentido crítico na utilização da tecnologia digital.

The Tecnologia de Design II course aims to incorporate the digital technology in the thinking and the 
project activity in Communication Design through the following knowledge, skills, and competencies:

a)  recognize and integrate concepts, methodologies, tools, and techniques of digital manipu-
lation that assist the designer in the process of Desktop Publishing;

b)  mastering the composition and treatment of text and its articulation with raster images and 
vector images to produce printed editorial objects and visual objects;

c)  understand digital technology not as a constraint or limitation to the creative process in the 
project scope, but as an integral part of this process;

d)  to enhance the experimentation of visual languages and conjugation of different techniques 
and technologies;

e)  develop the critical sense in the use of digital technology.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

1.  Tecnologia digital e o Design: Enquadramento e contextualização histórica da utilização das 
tecnologias digitais no Design de Comunicação; Definições; Hardware e software; Importa-
ção/captura e exportação (unidades de input e unidades de output).

2.  Tipografia digital: Composição da forma; Tipos de letra e famílias; Anatomia da letra, Medi-
das absolutas e relativas; Altura do x; Legibilidade e leiturabilidade; Composição de texto; 
Tratamento de texto.

3.  Imagem: Imagens rasterizadas (bitmaps), definição, criação e manipulação com recurso, 
por exemplo, a ferramentas como Adobe Photoshop; Imagens vetoriais, definição, criação 
e manipulação com recurso, por exemplo, a ferramentas como Adobe Illustrator.

4.  Grelhas e Paginação: Finalidade das grelhas; Estrutura; Navegação; Tipografia; Hierarqui-
zação de conteúdos; Layout; Capa; Linguagem visual; Criação de objeto editorial impresso 
com recurso, por exemplo, a ferramentas de paginação como Adobe InDesign.

1.  Digital technology and Design: Context and historical contextualization of the use of digital 
technologies in Communication Design; Definitions; Hardware and software; Import/cap-
ture and export (input units and output units).
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2.  Digital typography: Composition of the form; Fonts and families; Anatomy of the letter, Ab-
solute and relative measures; Height of x; Legibility and readability; Text composition; Text 
processing.

3.  Image: Raster images (bitmaps), definition, creation and manipulation with tools like Adobe 
Photoshop; Vector images, definition, creation and manipulation with tools like Adobe Illus-
trator.

4.  Grids and Pagination: Purpose of the grids; Structure; Navigation; Typography; Hierarchy of 
contents; Layout; Cover; Visual language; Creation of printed editorial object with pagina-
tion tools like Adobe InDesign.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

O ensino desta UC desenvolve-se através de aulas teóricas e de aulas práticas onde o aluno aplica 
conhecimentos na realização de 3 exercícios. A apreciação global da qualidade do percurso desen-
volvido pelo aluno assenta em três níveis: avaliação contínua (20%), periódica (60%) e final (20%).

Na avaliação contínua é privilegiada a assiduidade, o trabalho na sala de aula, o empenho e a 
participação nas aulas. Na avaliação periódica (que será realizada em dois momentos distintos: 
a meio e no final do semestre) serão avaliados os 3 exercícios propostos, aferindo-se a correta 
aplicação dos conhecimentos expostos na UC, o nível de criatividade, o domínio da tecnologia, o 
rigor da execução e apresentação e o cumprimento do prazo assinalado. Para admissão à avaliação 
final, os alunos terão de executar os 3 exercícios propostos. Nesta avaliação final é aferida a evolu-
ção do aluno ao longo do semestre, devendo este proceder à melhoria dos exercícios nos aspetos 
identificados nas avaliações periódicas.

The teaching of this course is developed through theoretical classes and practical classes where 
the student applies knowledge in the accomplishment of 3 exercises. The overall assessment of the 
quality of the course developed by the student is based on three levels: continuous (20%), interme-
diate (60%) and final evaluation (20%).

In the continuous evaluation attendance, classroom work, commitment and participation in 
classes are privileged. In the intermediate evaluation (which will be carried out in two different 
moments, mid and end of the semester), the 3 proposed exercises will be evaluated, assessing 
the correct application of the knowledge exposed in the course, the level of creativity, the mas-
tery of the technology, the rigor of the execution and presentation and compliance with the dead-
line indicated. For admission to the final evaluation, students will have to perform the 3 proposed 
exercises. In this final evaluation, the student’s progress is measured during the semester, and the 
student should improve the exercises in the aspects identified in the periodic evaluations. 
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