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 COMUNICAÇÃO E APRESENTAÇÃO PARA DE 
COMMUNICATION AND PRESENTATION FOR ED 

 
 

 

Área científica 
Scientific domain 

Design de Equipamento 
Product & Interior Design 

Anos letivos 
Academic years 

2018–2021 

Grau de ensino 
Degree 

Licenciatura 
Bachelor  

Duração 
Duration 

Semestral 
Semestral 

Horas de contacto 
Student workload 

(T 21 + OT 10,5 horas) 
(T 21 + OT 10,5 horas) 

ECTS (3 ECTS) 

Nível 
Level 

II* 

 

 
*Esta unidade curricular é de Nível II. Deverá ser frequentada preferencialmente a meio do percurso académico por 
se tratar de uma disciplina com grau de complexidade e exigência médios. 
 
*This is a Level II unit. It should preferably be attended in the half way through one's academic course as it is a subject 
with a mid-range degree of complexity and requirement. 

 
 

 
PROGRAMA CURRICULAR 

COURSE UNIT CONTENT 
 

 

1  — Objetivos de Aprendizagem 
Intended learning outcomes  
 

Instrumentalizar o discente de um corpo articulado de conhecimentos técnico/cultural, 
no domínio da comunicação, de forma a poder responder de uma forma qualificada, 
à produção de documentos que visem a comunicação da sua atividade como designer 
de equipamento. 
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Instrumentalize the student with an articulated body of technical / cultural knowledge 
in the field of communication, in order to be able to respond in a qualified way, to the 
production of documents that aim to communicate their activity as 
an equipment designer. 

 
 

2  — Conteúdos Programáticos 
Syllabus  
 

O programa desenvolve-se em dois eixos. Um primeiro sobre fotografia, que se inicia 
com uma abordagem teórica no domínio da história e da estética, terminando na ins-
trumentalização de um corpus eminentemente técnico sobre os processos necessá-
rios para a produção qualificada de uma imagem fotográfica. Numa segunda fase pro-
ceder-se-á à introdução a uma cultura tipográfica, também precedida de uma prévia 
abordagem de caracter histórico/cultural. 
 
The programmatic content is developed in two axes. A first on photography, which 
begins with a theoretical approach in the field of history and aesthetics, ending in the 
instrumentalization of an eminently technical corpus on the processes necessary for 
the qualified production of a photographic image. In a second phase, a typographic 
culture will be introduced, also preceded by a previous historical / cultural approach. 

 
 

3  — Metodologias de Ensino e Avaliação 
Teaching and Evaluation Methodologies 
 

Cada temática dos conteúdos propostos, é ministrada com uma prévia abordagem de 
ordem teórica, seguida do ensino prático de instrumentos operativos. Sempre que 
oportuno serão realizadas visitas de estudo complementares aos conteúdos progra-
máticos. A avaliação tem por base a concretização de um exercício de ordem prática, 
no qual esteja patente os conhecimentos adquiridos de ordem gráfica e fotográfica ao 
longo do semestre. 
 
Each theme of the proposed contents is given with a previous theoretical approach, 
followed by the practical teaching of operational instruments. Whenever appropriate, 
further study visits will be conducted to the program content.The evaluation is based 
on the implementation of a practical exercise, in which the graphic and photographic 
knowledge acquired during the semester is evident. 

 
 
4  — Bibliografia Recomendada 

Recommended Bibliography  
 

Bonsiepe, Gui, Teoría Y prática del diseno industrial. Barcelona: Editora Gustavo Gili, 
1975; 
Bringhurts,Robert, Elementos do Estilo Tipográfico. São Paulo: Cosacnaify; 
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Coutinho, Bárbara, MUDE Museu do Design e da Moda. Londres: Scala Arts & Herit-
age Publishers, 2014; 
Haskell, Francis, El museu efímero – Los maestros antíguos y el auge de las exposi-
ciones artiaticas. Barcelona: Editora Critica, 2002; 
Itten, Johannes, Art de la couleur, Paris, 1993; 
Jury, David, O que é a Tipografia?. Barcelona: Gustavo Gili, 2007; 
Langford, Michael, La fotografia paso a paso. Madrid: Hermann Blume, 1989; 
Knoll,Wolfgang e Herchinger, Martin, Maquetas Arquitetônicas. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003; 
Marcolli, Attilio, Teoria del campo. Florença: Sansoni, 1971; 
Zumthor, Peter, Atmosferas. Barcelona: Editora Gustavo Gili, 2006. 

 

 

5  — Assistência aos alunos  
Student assistance 

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