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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

A unidade curricular de Laboratório II desenvolve-se em continuidade com Laboratório I e tem 
como principal objectivo fomentar uma exploração dos processos de design de comunicação 
em relação com os novos media. Pressupõe, da parte do aluno, uma capacidade de selecionar e 
delimitar um território de investigação, mediante os seguintes objectivos: 

a)  Aprofundar e expandir as temáticas desenvolvidas em Laboratório I, nomeadamente 
produção Web avançada, manipulação audiovisual, visualização de dados, fabricação 
digital e computação física;  

b)  Aprofundar o entendimento e fomentar a discussão crítica sobre os modos operativos dos 
media;

c)  Contribuir para a aquisição de competências técnicas em domínios específicos de 
produção;

d)  Aplicar metodologias adequadas à articulação do projeto em Design de Comunicação 
tendo em conta as problemáticas essenciais das tecnologias dos media.

The subject of Laboratory II develops in continuity with Laboratory l and its main objective is to 
promote the exploration of production processes in communication design in its relationship with 
new media. It presupposes, on the part of the student, an ability to select and delimit a research 
area of interest, according to the following objectives:

a)  Further development and expansion of the themes introduced in Laboratory I, namely, 
advanced Web production, audiovisual manipulation, data visualization, digital fabrication 
and physical computing;

b)  Deepening an understanding, and fostering critical discussion, on the operational methods 
of media;

c)  Contributing to the acquisition of technical skills in specific areas of production;
d)  Applying adequate practice-oriented methodologies for articulating the development of 

the design project with the essential aspects of media technologies.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

I. Produção Web avançada.
- Arquiteturas cliente/servidor.
- APIs e serviços Web.
- Armazenamento de dados.
- Frameworks de Front-End.

II. Manipulação Audiovisual.
- Aquisição de sinal (áudio e vídeo).
- Síntese, remistura, filtros e efeitos.
- Performance em tempo-real.

III. Visualização de Dados.
- Formatos e fontes de dados.
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- Padrões de representação visual.
- Sonificação de dados.

IV. Interação com o Mundo Físico.
- Fabricação digital.
- Sensores e actuadores.
- Programação de microcontroladores (Arduino).
- Protocolos de comunicação.

I. Advanced Web production.
- Client/server architectures.
- Web services and APIs.
- Data storage.
- Front-End frameworks.

II. Audiovisual manipulation.
- Signal acquisition (audio and video).
- Synthesis, remixing, filters and effects.
- Real-time performance.

III. Data Visualization.
- Data sources and formats.
- Visual presentation patterns.
- Data sonification.

IV. Physical Interaction.
- Digital fabrication.
- Sensors and actuators.
- Microcontroller programming (Arduino).
- Communication protocols.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

A disciplina assume-se como um território de experimentação das tecnologias dos media em 
relação às práticas em design. Os módulos de formação contextualizam abordagens artísticas e 
tecnológicas, propondo exercícios práticos de carácter exploratório que visam a assimilação dos 
conteúdos. A unidade curricular desenvolve-se segundo um acompanhamento tutorial, promovendo 
a experimentação em torno de possibilidades operativas dos media e o desenvolvimento de 
protótipos. 

A classificação final contempla: 
a)  avaliação contínua (10%) que incide no acompanhamento dos exercícios, aferindo a 

evolução dos alunos, assiduidade, participação e empenho. 
b)  avaliações periódicas (80%) que incidem sobre os módulos de formação e incluem os 

exercícios (30 %) e o projeto (50%) e visam aferir criatividade, metodologia, adequação do 
trabalho e cumprimento de prazos.

c)  avaliação final (10%) que corresponde a uma apreciação da totalidade do trabalho 
desenvolvido no semestre.

The course is understood as an area of experimentation around media technologies and their 
relation to communication design practices. The training modules contextualize artistic and 
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technological approaches, followed by practical exercises of an exploratory nature. The course 
develops according to a tutored monitoring, fostering experimentation around operational 
possibilities of media and the development of prototypes.

The final classification includes:
a)  continuous assessment (10%) which focuses on the follow-up of the exercises, assessing 

students’ progress, attendance, participation and commitment.
b)  periodic assessments (80%) that focus on the training modules and include the exercises 

(30%) and the project (50%), and which aim to evaluate creativity, methodology, work 
adequacy and deadlines.

c)  final assessment (10%) which evaluates the total work carried out in the semester.
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