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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

1.  Conhecer estratégias e metodologias adequadas às práticas de criação artística nas ver-
tentes do mestrado em Arte Multimédia;

2.  Conhecer diferentes metodologias artísticas dentro de cada uma das áreas do mestrado;
3.  Consolidar competências conceptuais, artísticas e técnicas indispensáveis à elaboração 

do projecto teórico-prático;
4.  Saber como realizar e fundamentar um projecto no âmbito da arte multimédia;
5.  Desenvolver o pensamento crítico e a competências tecnológicas necessárias à boa exe-

cução prática do projecto em artes interactivas, imagem em movimento e práticas trans-
média. 

O resultado desta unidade curricular traduz-se na apresentação do projecto prático, acompa-
nhado por um dossier de projecto cujos objectivos específicos são definidos em função das te-
máticas e problemáticas propostas por cada aluno, e dos meios artísticos específicos dentro da 
área das artes interactivas, imagem em movimento ou práticas transmédia, no contexto da sua 
investigação pessoal.

1.  To develop strategies and methodologies focused on the practices of artistic creation 
within the fields of the Master in Multimedia Art.

2.  To know different theoretical-practical artistic methodologies within the field of interac-
tive arts, moving image and transmedia practices;

3.  To sharpen conceptual, artistic and technical skills essential to the development of a the-
oretical-practical project;

4.  To learn how to develop and defend a project in the context of multimedia art;
5.  To develop the critical thinking skills and the technological competences necessary for the 

practical concretization of the project in interactive arts, moving image and transmedia 
practices.

The results of this curricular unit consist in the presentation of an artistic work and a dossier of 
project, whose specific goals are defined on the basis of the proposals of each student in terms of 
thematics and problematics, within the scope of his/her investigation within the fields of interac-
tive arts, moving image and transmedia practices.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

Sendo um espaço de pesquisa e desenvolvimento projectual no contexto das práticas artísticas 
multimédia, Projecto I promove o aperfeiçoamento de métodos de elaboração, apresentação e 
fundamentação de um projecto, bem como a reflexão acerca da especificidade do processo ar-
tístico. Teoria e prática articulam-se de forma integrada resultando na realização de uma obra de 
criação dentro das áreas de artes interactivas, imagem em movimento ou práticas transmédia.

1.  Articulação entre teoria e prática no desenvolvimento do projecto artístico.
1.1.  Diferentes métodos de abordagem teórico-prática no desenvolvimento de um projecto 

dentro das áreas de artes interactivas, imagem em movimento e práticas transmédia;
1.2.  A ideia, a delimitação do tema e a definição da questão central;
1.3.  O trabalho artístico com e para além dos sistemas verbais.
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1.4.  Explorações práticas do projecto no âmbito das artes interactivas, imagem em movimento 
ou práticas transmédia.

2.  Elaboração e apresentação do projecto.
2.1.  Instrumentos de desenvolvimento de um projecto (descrição, nota de intenções, defini-

ção da problemática, etc.)
2.2.  A fundamentação de um projecto: conceitos principais e referências;
2.3.  Articulação e aprofundamento das vertentes conceptuais e práticas;
2.4.  Explorações práticas: a obra e as suas ferramentas de execução.
2.5.  Estratégias de realização da obra artística dentro das áreas de artes interactivas, imagem 

em movimento e práticas transmedia.

Being a space of project-oriented research within the context of artistic practices, Project I aims 
the improvement of methods of elaboration and presentation of a project, as well as the improve-
ment of the reflection on the specificity of the artistic process. 

Theory and practice interplay in an integrated manner resulting in the concretization of an artis-
tic work within the areas of interactive arts, moving image or transmedia practices.

1.  Articulation between theory and practice in the development of the artistic project;
1.1.  Different methods of theoretical and practical approach in the development of a project;
1.2.  Idea, delimitation of the subject and definition of the central question;
1.3.  Artistic work with and beyond verbal systems.
1.4.  Explorative practical work within the areas of interactive arts, moving image or transme-

dia practices.
2.  Preparation and presentation of the project.
2.1.  Tools to develop a project (description, note of intention, problematics, etc.)
2.2.  The fundamentals of a project: key concepts and references;
2.3.  Articulation and improvement of the conceptual and practical aspects of the project;
2.4.  Practical explorations: the work and the tools for its execution;
2.5.  Strategies of accomplishment of the artistic work within the areas of interactive arts, mov-

ing image and transmedia practices.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Projecto I funciona em regime de classe, comportando igualmente uma vertente tutorial. Pro-
move-se o debate crítico dos projectos em sessões conjuntas, mas também se acompanha cada 
um dentro da sua especificidade própria.

As aulas expositivas contribuirão para o desenvolvimento dos tópicos do programa, sendo apro-
fundadas através de exercícios práticos periódicos.

Cada aluno apresentará oralmente o projecto. Consoante a especificidade da proposta e as 
questões de interesse comum suscitadas, serão apresentados exemplos de enquadramento. Os 
alunos serão acompanhados por professores de cada uma das três áreas específicas. A plataforma 
moodle será um instrumento complementar das aulas.

Sempre que se justifique, efectuam-se visitas de estudo e serão convidadas personalidades de 
mérito dentro das artes interactivas, imagem em movimento e práticas transmédia.

A avaliação assenta em cinco parâmetros: assiduidade (20%); contribuição para as discussões 
dos projectos; exposição oral; trabalhos periódicos (60%); dossier final e obra(s) realizada(s) (20%).

Project I will be taught in both group and tutorial classes. This curricular unit promotes the crit-
ical debate of projects in group sessions, but also gives attention to each one in its own singularity.

The subjects taught and the class discussions will be enhanced through regular practical ex-
ercises proposed to the students. Each student will present the project orally. Depending on the 
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specificity of the proposal and the rise of questions of common interest, specific artistic works will 
be presented and analyzed within the class. The students will be accompanied by teachers from 
each of the three specific areas.

The Moodle platform will be a complementary instrument to the classes.
When appropriate, visits will be made to museums, galleries, etcetera, and artists will be invited 

to present their work and reflections about their own artistic processes.
Evaluation is based on five parameters: attendance; contribution to the class discussions; oral 

presentation (20%); periodic practical exercises (60%); final dossier and works accomplished (20%).
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