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COMUNICAÇÃO TEXTUAL E EDITORIAL II 
TEXTUAL AND EDITORIAL COMMUNICATION II 

 
 

 

Área científica 
Scientific domain 

Design Comunicação 
Communication Design 

Anos letivos 
Academic years 

2018–2021 

Grau de ensino 
Degree 

Mestrado 
Master 

Duração 
Duration 

Semestral 
Semestral 

Horas de contacto 
Student workload 

(T 42 + OT 21 horas)  
(T 42 + OT 21 horas) 

ECTS (6 ECTS) 
 

 
 

PROGRAMA CURRICULAR 
COURSE UNIT CONTENT 

 
 

1  — Objetivos de Aprendizagem 
Intended learning outcomes  
 

- Refletir sobre as implicações da reprodutibilidade mecânica do texto e da imagem. 
- Discutir sobre a evolução dos processos de registo gráfico no âmbito da reprodução 
mecânica pré-industrial e industrial. 
- Conhecer e problematizar as implicações da noção de projetualidade do renasci-
mento na inscrição tipográfica e imagética. 
- Contextualizar e implicar a projetualidade e a reprodutibilidade (pré-industrial, in-
dustrial e digital) nos processos de comunicação. 
- Avaliar a imagem na era do industrialismo avançado e as suas mudanças de paradi-
gma. 
 
- Reflect on the implications of mechanical reproducibility of text and image. 
- to discuss the evolution of the processes of graphic registration in the scope of me-
chanical pre-industrial and industrial reproduction. 
- to know and to problematize the implications of the notion of renaissance projec-
tuality in the typographic and imagery inscription. 
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- contextualize and imply the design and reproducibility (pre-industrial, industrial and 
digital) in the processes of communication. 
- assess the image in the era of advanced industrialism and his paradigm shifts. 

 
 

2  — Conteúdos Programáticos 
Syllabus  
 

1. A projectualidade renascentista e o início da Era Moderna. O nascimento da noção 
moderna de autor e de autoria. 
2. As mudanças de paradigma das relações entre textos e imagens em finais da Idade 
Média. A reprodutibilidade da imagem e os inícios da tipografia.  
3. A reprodutibilidade e a Revolução Industrial. A cidade industrial e a criação de um 
espaço público: a nova acção do texto e da imagem no advento da cultura industrial 
e de novos paradigmas da noção de publicação. A nova consciência dos direitos de 
autor e do copyright.  
4. O industrialismo avançado e os novos paradimas de comunicação: a acção do ci-
nema, da rádio e da televisão. 
5. A Era digital e as novas relações de comunicação e de relação entre o texto e a 
imagem. 
6. Inscrição, texto e imagem na actualidade. 
 
1. The Renaissance projectuality and the beginning of the Modern Era. The birth of 
the modern notion of author and author. 
2. The paradigm changes in the relations between texts and images in the late Middle 
Ages. Reproducibility of the image and the beginnings of typography 
3. Reproducibility and the Industrial Revolution. The industrial city and the creation 
of a public space: the new action of text and image in the advent of industrial culture 
and new paradigms of the notion of publication. The new awareness of «right of au-
thor» and copyright. 
4. Advanced industrialism and the new paradigms of communication: the action of 
cinema, radio and television. 
5. The digital age and the new relations of communication and relationship between 
text and image. 
6. Inscription, text and image at the present time. 
 
  
3  — Metodologias de Ensino e Avaliação 

Teaching and Evaluation Methodologies 
 

Serão aulas sobretudo expositivas, com debate e discussão de conceitos e textos. A 
avaliação consistirá num trabalho teórico sobre conceitos atinentes com os conteú-
dos ou de trabalhos prático-teóricos que problematizem prática de projetualidade e 
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de reprodutibilidade, e as suas implicações na produção mediação, publicação ou 
receção de elementos gráficos. 
A avaliação consistirá a análise de um texto ou um comentário a um tema no âmbito 
dos trabalhos (40%) e num pequeno trabalho teórico de pesquisa e investigação a 
entregar ano final do semestre (60%). Os trabalhos terão sempre a preocupação de 
medir a capacidade de dominar e manusear os conceitos e a sua operatividade con-
ceptual, como da sua consciência e enquadramento histórico social.  
A classificação final da disciplina resulta da seguinte ponderação: Trabalho teórico 
(60%); recensão crítica de um texto (40%). 
Avaliação final (20%): elementos de avaliação: reformulação dos projectos ao longo 
do semestre. 
• Dispensam de comparência à avaliação final os alunos com classificação média 
igual ou superior a 12 valores obtida em avaliação periódica.  
• Só são admitidos à avaliação final os estudantes com classificação média igual ou 
superior a 8 valores obtida em avaliação periódica. 
• A Avaliação Final consiste num teste escrito e terá a ponderação de 20%.  
• As classificações dos elementos de avaliação são expressas na escala numérica in-
teira de zero (0) a vinte (20). 
 
They will be mainly expositive classes, with debate and discussion of concepts and 
texts. The evaluation will consist of a theoretical work on concepts related to the 
contents or of practical-theoretical works that problematize practice of design and 
reproducibility, and its implications in the production mediation, publication or re-
ception of graphic elements. 
The evaluation will consist of the analysis of a text or a commentary on a topic within 
the scope of the works (40%) and a small theoretical research and research paper to 
be delivered at the end of the semester (60%). The works will always have the con-
cern of measuring the ability to master and manipulate concepts and their concep-
tual operation, as well as their awareness and social historical framework. 
The final classification of the course results from the following weighting: Theoretical 
work (60%); critical review of a text (40%) 
Final evaluation (20%): evaluation elements: reformulation of the projects during the 
semester. 
• Students with an average grade of 12 or higher obtained in periodic evaluation are 
absent from the final evaluation. 
• Only students with an average grade of 8 or higher obtained in periodic assessment 
are admitted to the final evaluation. 
• The Final Assessment consists of a written test and will have a weighting of 20%. 
• The classifications of the elements of evaluation are expressed in the whole numer-
ical scale of zero (0) to twenty (20). 
 
 

4  — Bibliografia Recomendada 
Recommended Bibliography  
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AYNSLEY, 2000 
 Graphic Design in Germany. 1890-1945, Berkeley and Los Angeles: University of 

California Press; London: Thames & Hudson. 
BARNICOAT, John (1975) 
 Los carteles su historia y su lenguage, Barcelona: Gustavo Gili 
BAUDRILLARD, 1991 
• Simulacros e Simulação, Lisboa: Relógio d’Água. 
BENJAMIN, 1992 
• Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política, Lisboa: Relógio d’Água 
CHRISTIN, 2011 
• L’Invention de la figure, Paris: Flammarion 
HOLLIS, 2001 
• Design Gráfico - Uma história concisa. São Paulo M artins Fontes. 
McMURTRIE, 1982 
 O Livro. Impressão e Fabrico, Lisboa: FCG 
QUARESMA, GUADIX, (coord), 2008 
• Ensaios sobre Reprodutibilidade, FBAUL, Universidade de Granada, 2008.  
QUARESMA, DIAS, (coord), 2010 
• Circunvoluções Digitais Vol.II. Arte, Design e Plataformas Virtuais, FBAUL-CIEBA. 
RAIZMAN (2003) 

 History of Modern Design Graphics and Products since the Industrial Revolu-
tion, Londres: Laurence King Pblishing  

VIRILIO, 2000 
Cibermundo: A Política do Pior, Lisboa: Teorema 
 
 

5  — Assistência aos alunos  
Student assistance 

 
Informação será comunicada, pelo Professor, em aula. 
 
Information provided by the lecture in class. 
 
 
 
 
09/2018. 
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