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NCE/21/2100258 — Apresentação do pedido corrigido - Novo ciclo de estudos

1. Caracterização geral do ciclo de estudos
1.1. Instituição de Ensino Superior:

Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro

1.1.a. Outras Instituições de Ensino Superior (em associação) (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto,
alterado pelo Decreto-Lei nº 27/2021 de 16 de abril):

1.1.b. Outras Instituições de Ensino Superior (estrangeiras, em associação) (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de
agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 27/2021 de 16 de abril):

<sem resposta>

1.1.c. Outras Instituições (em cooperação) (Lei nº 62/2007, de 10 de setembro ou Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16
de agosto):

<sem resposta>

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola De Ciências E Tecnologia (UTAD)

1.2.a. Identificação da(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação). (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março,
na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 27/2021 de 16 de abril):

1.2.b. Identificação da(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação com IES estrangeiras). (Decreto-Lei n.º
74/2006, de 24 de março, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 27/2021 de 16 de abril):

<sem resposta>

1.2.c. Identificação da(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto, empresas, etc.) (proposta em cooperação). (Lei nº 62/2007, de 10 de
setembro ou Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto):

<sem resposta>

1.3. Designação do ciclo de estudos:
Mestrado em Tecnologia Multimédia

1.3. Study programme:
Master in Multimedia Technology



2/9/22, 4:24 PM NCE/21/2100258 — Apresentação do pedido corrigido - Novo ciclo de estudos

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e9b35fea-71bb-094f-5720-6155c019ce01&formId=15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f&lang%5B%5D=pt&lang%5B%5D=en 2/65

1.4. Grau:
Mestre

1.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Ciências e Tecnologias de Especialidade / Tecnologias Digitais

1.5. Main scientific area of the study programme:
Specialty Sciences and Technologies / Digital Technologies

1.6.1 Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
481

1.6.2 Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
<sem resposta>

1.6.3 Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
<sem resposta>

1.7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
120

1.8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, com a redação do DL n.º 65/2018):
4 semestres

1.8. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, as written in the DL no. 65/2018):
4 semesters

1.9. Número máximo de admissões proposto:
20

1.10. Condições específicas de ingresso (art.º 3 DL-74/2006, na redação dada pelo DL-65/2018).
Regulamento publicado no DR, 2a série, no 149, de 4/8/2011, retificado no no 244, 22/12/2011. Podem candidatar-se a curso:
a) Titulares do grau de licenciado em Engenharia ou formação básica adequada;
b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro, conferido na sequência de um 1.o ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha
por um Estado aderente ao Processo;
c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objectivos do grau de licenciado pelo Conselho Científico da Escola;
d) Os titulares de grau de licenciado, detentores de um currículo escolar ou científico especialmente relevante que seja reconhecido como atestando capacidade para a
realização deste ciclo de estudos pelo Conselho Científico da Escola; e) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando
capacidade para a realização do ciclo de estudo pelo Conselho Científico da Escola.

1.10. Specific entry requirements (article 3, DL no. 74/2006, as written in the DL no. 65/2018).
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Regulation published in the DR, 2nd series, no. 149, of 8/4/2011, amended in no. 244, 12/22/2011. Can apply for a course:
a) Holders of a Bachelor's degree in Engineering or adequate basic training;
b) Holders of a foreign higher academic degree, awarded as a result of a 1st cycle of studies organized in accordance with the principles of the Bologna Process by a State
adhering to the Process;
c) Holders of a foreign higher academic degree that is recognized as meeting the objectives of the Bachelor's degree by the Scientific Council of the School;
d) Holders of a bachelor's degree, holders of a particularly relevant academic or scientific curriculum that is recognized as attesting the capacity to carry out this cycle of
studies by the Scientific Council of the School; e) Holders of an academic, scientific or professional curriculum, which is recognized as attesting the capacity to carry out the
study cycle by the Scientific Council of the School.

1.11. Regime de funcionamento.
Diurno

1.11.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>

1.11.1. If other, specify:
<no answer>

1.12. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Quinta de Prados. Vila Real, Portugal.

1.12. Premises where the study programme will be lectured:
Campus of the University of Trás-os-Montes and Alto Douro. Quinta de Prados. Vila Real, Portugal.

1.13. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx. 500kB):
1.13._1.13._Regulamentocreditacao_UTAD.pdf

1.14. Observações:
A ECT contemplava, na sua oferta educativa, a Licenciatura e o mestrado em Comunicação e Multimédia (CM). Esta oferta assegurava a continuidade da formação dos alunos
que entravam (em diversos) 1.ºs ciclos, com vista a uma especialização, através do 2.º ciclo. A última avaliação, por parte da A3ES, resultou na reformulação do mestrado em
CM, passando a ser designado por “Mestrado em Multimédia”, adequando, desta forma, o nome do ciclo de estudos à oferta, em termos de unidades curriculares (UC), em
áreas tecnológicas e de produção de conteúdos multimédia. No entanto, esta nova oferta ficou muito desajustada do perfil dos alunos do 1.º ciclo, pelo que a procura desceu de
forma abrupta.
Nos últimos anos, a UTAD admitiu nos seus quadros mais alguns docentes de carreira na área da multimédia e tem vindo a contar com professores convidados com currículos
relevantes nas áreas das tecnologias digitais.
Esta proposta surge, por isso, num momento em que a ECT/UTAD já dispõe dos recursos mínimos para oferecer uma formação de qualidade na área das tecnologias digitais,
capaz de ser atrativa para os alunos do 1.º Ciclo de CM, mas também capaz de atrair alunos de outros 1.os ciclos da UTAD, que pretendem uma formação de 2.º ciclo nesta área
e que atualmente não encontram. Aliás, toda a região de Trás-os-Montes, e mesmo grande parte do Vale do Sousa, são deficitárias neste tipo de oferta. Há, por isso, um
potencial elevado de captação de alunos. Outra característica que alarga a procura potencial, nomeadamente por parte de estudantes estrangeiros, é o facto de todas as UC
poderem ser oferecidas em inglês.
Trata-se de uma oferta que alia a formação teórica a uma componente prática forte, seguindo a lógica do “aprender fazendo”. É por essa razão que se aposta numa carga de
horas de contacto minimalista (17h/semana nos 2 primeiros semestres), para permitir que os formandos disponham do tempo que necessitam para trabalho autónomo, trabalho
em grupo, reflexões, consultas, pesquisas e experiências.
Relativamente às 2 opções oferecidas, também a este nível a proposta é diferenciadora, pois, a possibilidade de os alunos se inscreverem em qualquer UC de qualquer 2.º ciclo
da universidade, permitirá que cada aluno possa desenvolver a vertente que mais lhe interessar. Por exemplo, um aluno com perfil mais empreendedor poderá escolher UC na
área da gestão e do marketing. Alunos com perfis diferentes, poderão escolher UC na área da comunicação e das línguas.

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f/questionId/cf0e4154-4e69-527d-dcd5-613131030232
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De destacar, ainda, o facto de existir uma rede de empresas e instituições parceiras (+100), de todo o norte do país, dispostas a receber em estágio os alunos do curso,
possibilitando o contacto com profissionais de elevada reputação e competência nestas áreas.
Numa era em que a Europa definiu como desígnio as tecnologias digitais como forma de desenvolvimento sustentável, a oferta desta formação será mais um contributo para
formar profissionais que venham a integrar esta agenda.

1.14. Observations:
The ECT included, in its educational offer, a degree and a master's degree in Communication and Multimedia (CM). This offer ensured the continuity of training for students
entering (in different) 1st cycles, with a view to specializing through the 2nd cycle. The last assessment, carried out by the A3ES, resulted in the the Master's reformulation,
being now called "Master in Multimedia". This allowed to adapt the name of the study cycle to the offer, in terms of curricular units (UC), in technological areas and production of
multimedia content. However, this new offer was very out of step with the profile of 1st cycle students, so demand dropped sharply.
In recent years, UTAD has admitted to its staff a few more career teachers in the multimedia area and has been counting with the collaborations of guest professors with relevant
curricula in the areas of digital technologies.
This proposal arises, therefore, at a time when ECT/UTAD already has the minimum resources to offer quality training in the area of digital technologies, capable of being
attractive to students of the 1st cycle of CM, but also capable to attract students from other 1st cycles at UTAD, who want to proceed a 2nd cycle training in this area and who
currently cannot find it. In fact, the entire region of Trás-os-Montes, and even a large part of the Sousa Valley, are deficient in this type of offer. Therefore, there is a high
potential for attracting students. Another feature that widens the potential demand, namely from foreign students, is the fact that all UCs can be taught in English.
It is an offer that combines theoretical training with a strong practical component, following the logic of “learning by doing”. It is for this reason that we invest in a minimalist
workload of contact hours (17h/week in the first 2 semesters), to allow trainees to have the time they need for autonomous work, group work, reflections, research and
experiments.
Regarding the 2 options offered, the proposal is also different, as the possibility for students to enroll in any UC of any 2nd cycle of the university will allow each student to
develop the aspect that interests them most. For example, a student with a more entrepreneurial profile may choose UC in the area of management and marketing. Students with
different profiles will be able to choose UC in the area of communication and languages.
Also noteworthy is the fact that there is a network of partner companies and institutions (+100) from all over the north of the country, willing to receive internship students of the
course, enabling contact with professionals of high reputation and competence in these areas.
In an era in which Europe has defined digital technologies as a way of sustainable development, the offer of this training will be one more contribution to train professionals who
will be part of this agenda.

2. Formalização do Pedido
Mapa I - Conselho Académico

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Académico

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._C.ACADEMICO_EXTRATO ATA N.3_MEST. TECNOLOGIA MULTIMEDIA.pdf

 
Mapa I - Conselho Científico ECT

2.1.1. Órgão ouvido:
 Conselho Científico ECT

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._Minuta_cientifico_Tec_Mult (1).pdf
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Mapa I - Conselho Pedagógico ECT

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Pedagógico ECT

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._CP_ata.pdf

Mapa I - Departamento Engenharias ECT

2.1.1. Órgão ouvido:
 Departamento Engenharias ECT

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._CD_ata.pdf

 

3. Âmbito e objetivos do ciclo de estudos. Adequação ao projeto educativo, científico e cultural da instituição
3.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos:

 O mestrado em Tecnologia Multimédia (TM) oferece uma formação bem estruturada, com fortes fundamentos científicos e tecnológicos para formar futuros profissionais com
competências sólidas nas áreas das tecnologias digitais. Pretende-se dotar os alunos de um conhecimento aprofundado do estado da arte em termos de TM e das
competências necessárias para atender às necessidades da comunidade. Apoiada numa formação de cariz essencialmente prática, e privilegiando o contacto experimental dos
mestrandos com todo um conjunto de ferramentas inovadoras, ao concluírem esta formação, e dependendo das origens técnicas e das suas ambições, os alunos terão: (1) uma
base sólida, do ponto de vista teórico, em tecnologia digitais e multimédia; (2) capacidade analítica que lhes permita gerir, desenvolver e implementar projetos de alto nível no
setor das TM, em constante mudança; (3) capacidade de desenvolvimento profissional e de carreira contínuos.

3.1. The study programme’s generic objectives:
 The Master's in Multimedia Technology (MT) offers a well-structured training, with strong scientific and technological foundations to train future professionals with solid skills in

the areas of digital technologies. It is intended to provide students with an in-depth knowledge of the state of the art in terms of MT and with the skills necessary to meet the
needs of the community. Supported by an essentially practical training, and favoring the experimental contact of students with a whole set of innovative tools, upon completing
this training, and depending on the technical origins and their ambitions, students will have: (1) a solid foundation, from theoretical point of view, in digital and multimedia
technology; (2) analytical capacity that allows them to manage, develop and implement high-level projects in the ever-changing MT sector; (3) capacity for continuous
professional and career development.

 

3.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
 Com este 2.º ciclo, pretende-se que os graduados desenvolvam competências nas áreas das tecnologias multimédia/digitais, potenciando a cultura individual assimilada por

cada aluno e incentivando a partilha de conhecimentos distintos entre as equipas de trabalho por meio da frequência de unidades curriculares e pela participação em
seminários e workshops/oficinas ministrados/desenvolvidos por especialistas. Será possível proporcionar formação técnico-científica permitindo aos graduados a conceção,
desenvolvimento e realização de projetos, produtos, processos e serviços em Tecnologias Multimédia. Simultaneamente, será incentivado o desenvolvimento de competências
não-técnicas e das capacidades e atitudes criativas, bem como a indispensável reflexão crítica. Finalmente, o trabalho em equipa e o espírito de liderança serão fomentados,
através de iniciativas com vista a estimular o espírito empreendedor no que diz respeito à avaliação de cenários, riscos e aproveitamento de oportunidades.

3.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
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With this Master, it is intended that graduates develop skills in the areas of multimedia/digital technologies, enhancing the individual culture assimilated by each student and
encouraging the sharing of different knowledge between work teams through the frequency of curricular units and participation in seminars and workshops given/developed by
specialists. It will be possible to provide technical-scientific training allowing graduates to design, develop and carry out projects, products, processes and services in
Multimedia Technologies. Simultaneously, the development of non-technical skills and creative capacities and attitudes will be encouraged, as well as the indispensable critical
reflection. Finally, teamwork and the spirit of leadership will be fostered, through initiatives aimed at stimulating the entrepreneurial spirit with regard to the assessment of
scenarios, risks and taking advantage of opportunities.

3.3. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa, face à missão institucional e, designadamente, ao projeto educativo, científico e cultural da
instituição:

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, adiante chamada abreviadamente Universidade ou UTAD, é uma Instituição de alto nível, orientada para a criação, transmissão
e difusão da cultura, do saber, da ciência e da tecnologia, através da articulação do estudo, do ensino, da investigação e do desenvolvimento experimental. A UTAD tem como
objetivo a qualificação de alto nível dos portugueses, a produção e difusão do conhecimento, bem como a formação cultural, artística, tecnológica e científica dos seus
estudantes, num quadro de referência internacional. Por outro lado, o crescimento da massa crítica, a internacionalização e a captação de mais recursos para a investigação
são estratégias partilhadas pela Escola de Ciências e Tecnologia, âncoras desta proposta. Assim, e face aos objetivos de aprendizagens principais a atingir com esta formação,
a criação deste novo curso de 2.º ciclo, possibilitará reforçar a missão da utad.

3.3. Insertion of the study programme in the institutional educational offer strategy, in light of the mission of the institution and its educational, scientific and cultural project:
The University of Trás-os-Montes e Alto Douro, from now onwards referred to as University or UTAD, is a highly recognised institution, devoted to the creation, conveyance and
diffusion of culture, knowledge, science and technology, through the articulation of study, teaching, research and experimental development. UTAD aims at the qualification of
high level Portuguese men and women, the production and diffusion of knowledge, as well as the cultural, artistic, technological and scientific training of its students, within a
chart of international reference. On the other hand, the growth of critical minds, the internationalization and the reception of more resources for research are strategies shared
by the Escola de Ciências e Tecnologia, the cornerstones of this proposal. Thus, and given the main learning objectives to be achieved with this proposal, the creation of this
new 2nd cycle course will make it possible to reinforce utad's mission.

4. Desenvolvimento curricular
4.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher
apenas quando aplicável)

4.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável) * /
Branches, variants, specialization areas, specialties or other forms of organization (if applicable)*

Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos
se estrutura *

Branches, variants, specialization areas, specialties or other forms of
organization

<sem resposta>

4.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

Mapa II - NA
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4.2.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)*:
NA

4.2.1. Branches, variants, specialization areas, specialties or other forms of organization (if applicable)*
NA

4.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits necessary for awarding the degree

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Minímos optativos** / Minimum Optional ECTS** Observações / Observations
Tecnologias Digitais TD 40.5
Engenharia Informática I 39
Design D 28.5
Várias V 12
(4 Items)  120 0  

4.3 Plano de estudos

Mapa III - NA - 1.º ano, 1.º semestre/1st year, 1st semester

4.3.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)*:
 NA

4.3.1. Branches, variants, specialization areas, specialties or other forms of organization (if applicable)*
 NA

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1.º ano, 1.º semestre/1st year, 1st semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit Área Científica / Scientific
Area (1)

Duração / Duration
(2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Opcional Observações /

Observations
Storytelling TD Semestral 81 TP-30; 3
Design de som TD/I/D Semestral 162 TP-45; 6
Conteúdos Imersivos para a Realidade
Virtual I Semestral 162 TP-45; 6

Direção de fotografia TD Semestral 162 TP-45; 6
Seminário Multimédia I TD/I/D Semestral 81 S-30; 3
Oficinas de Multimédia - Avançadas I TD/I/D Semestral 162 PL-60; 6
(6 Items)        
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Mapa III - NA - 1.º ano, 2.º semestre/1st year, 2nd semester

4.3.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)*:
NA

4.3.1. Branches, variants, specialization areas, specialties or other forms of organization (if applicable)*
NA

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º ano, 2.º semestre/1st year, 2nd semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular
Unit

Área Científica / Scientific Area
(1)

Duração / Duration
(2)

Horas Trabalho / Working Hours
(3)

Horas Contacto / Contact Hours
(4) ECTS Opcional Observações /

Observations
Character Design and Modelling D/TD Semestral 81 TP-30; 3
Advanced Motion Graphics TD/I Semestral 162 TP-45; 6
Design de Interação D/I Semestral 162 TP-45; 6
Animação TD/I Semestral 162 TP-45; 6
Seminário Multimédia II TD/I/D Semestral 81 S-30; 3
Oficinas de Multimédia -
Avançadas II TD/I/D Semestral 162 PL-60; 6

(6 Items)        

Mapa III - NA - 2.º ano, 1.º semestre/2nd year, 1st semester

4.3.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)*:
NA

4.3.1. Branches, variants, specialization areas, specialties or other forms of organization (if applicable)*
NA

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º ano, 1.º semestre/2nd year, 1st semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Opcional Observações / Observations

Opção 1 V semestral 162 T-15; TP-30; 6 1 Tipologia mais frequente/tipologia e horas de contacto
dependem da UC escolhida

Opção 2 V semestral 162 T-15; TP-30; 6 1 Tipologia mais frequente/tipologia e horas de contacto
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dependem da UC escolhida
Dissertação/Projeto/Estágio TD/I/D Semestral 486 OT-72; 18
(3 Items)        

Mapa III - NA - 2.º ano, 2.º semestre/2nd year, 2nd semester

4.3.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)*:
NA

4.3.1. Branches, variants, specialization areas, specialties or other forms of organization (if applicable)*
NA

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º ano, 2.º semestre/2nd year, 2nd semester

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular
Unit

Área Científica / Scientific Area
(1)

Duração / Duration
(2)

Horas Trabalho / Working Hours
(3)

Horas Contacto / Contact Hours
(4) ECTS Opcional Observações /

Observations
Dissertação/Projeto/Estágio TD/I/D semestral 810 OT-120; 30
(1 Item)        

4.4. Unidades Curriculares

Mapa IV - Storytelling

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Storytelling

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Storytelling

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 TD

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
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81

4.4.1.5. Horas de contacto:
30

4.4.1.6. Créditos ECTS:
3

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Manuel Costa e Silva

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Rute Sofia Pereira Bastardo Pinto

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os alunos nesta Unidade Curricular sejam capazes de:
• Desenvolver literacias gráficas e visuais, com função narrativa, em diferentes suportes e meios de comunicação;
• Adquirir conhecimento para criar elementos fundamentais, modelos e estratégias de construção gráfica de narrativas;
• Adquirir aptidões para transformar um texto literário ou imagens em storyboard, de acordo com a plataforma de comunicação, formato e estrutura narrativa.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Students are expected to be able to:
• Develop graphic and visual literacies, with narrative function, in different supports and means of communication.
• Acquire knowledge in order to be able to create key elements, models and strategies of graphic construction of narratives.
• Acquire skills to transform a literary text or image into a storyboard, according to the platform of communication, format and narrative structure.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Linguagens gráficas e comunicação visual.
Formas, elementos e modelos narrativos.
Estruturas narrativas e respetivas modelizações visuais.
Processos de estruturação e composição visual, coordenação com som e movimento.
Estratégias de construção do storyboard e layouts.
Retórica, metáforas e alegorias visuais.

4.4.5. Syllabus:
Graphical languages and visual communication.
Narrative forms, elements and models.
Narrative structures and corresponding visual modalization.
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Visual structuring and composition processes, sound and movement coordination.
Storyboard building strategies and layouts.
Rhetoric, metaphors and visual allegories.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos a atingir pelos alunos, já que o conhecimento das questões mais concetuais permitirá aos alunos ganhar
competências para a construção de narrativas gráficas e visuais. A componente prática do programa dotará os alunos de capacidades técnicas e estéticas para a criação
desses mesmos produtos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is consistent with the objectives to be achieved by the students, since the knowledge of the most conceptual issues will allow students to gain skills for the
construction of graphic and visual narratives. The practical component of the program will provide students with technical and aesthetic skills to create these same products.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas têm por base o visionamento, análise e discussão de documentos audiovisuais. Nas aulas teórico-práticas haverá a realização de exercícios apoiados por
orientação teórica e metodológica, como base do processo de avaliação. A Avaliação da UC será realizada por trabalhos práticos.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical classes are based on the screening, analysis and discussion of audiovisual documents. In the theoretical-practical classes there will be exercises supported by
theoretical and methodological guidance, as a basis for the assessment process. The UC assessment will be carried out by practical work.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia de ensino adotada permitirá aos alunos o conhecimento das matérias fundamentais para a resolução das diversas questões suscitadas na área de Storytelling.
Por outro lado, a realização de projetos com caráter prático permitirá que o aluno consolide todo o processo de construção, transformação e comunicação que esta área de
estudo exige.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodology adopted will allow students to know the fundamental matters for solving the various issues raised in the Storytelling area. On the other hand,
carrying out projects with a practical nature will allow the student to consolidate the entire construction, transformation and communication process that this area of study
requires.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
MATEU-MESTRE, Marcos. Framed Ink. Drawing and Composition for Visual Storytellers. Culver City, CA: DesignStudio Press 2010.
MCDONNELL, Chris. Steven Universe: Art & Origins. Nova Iorque: Harrry N. Abrams 2017.
MARX, Christy. Writing for Animation, Comics, and Games. Amesterdão, etc.: Focal Press 2007.
Bernardo, N. (2014). Transmedia 2.0. Lisboa, Dublin e Londres: beActive Books. Giovagnoli, M. (2011). Transmedia Storytelling. s.l.: ETC Press.
Jenkins H., S. Ford e J. Green (2013). Spreadable Media. Nova Iorque e Londres: New York Univ. Press.
Phillips, A. (2012). A Creator's Guide to Transmedia Storytelling. Nova Iorque: McGraw-Hill.
Rose, F. (2011). The Art of Immersion. Nova Iorque: W.W. Norton & Company.
Ryan , M.-L. e J.-N. Thon (eds.) (2014). Storyworlds across Media. Lincoln e Londres: Nebraska Univ. Press.
Ryan, M.-L. (ed.) (2004). Narrative across Media. Lincoln: University of Nebraska Press.
Scolari, C.A. (2013). Narrativas Transmedia. Barcelona: Deusto.
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Mapa IV - Design de Som

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Design de Som

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Sound Design

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TD/I/D

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
45

4.4.1.5. Horas de contacto:
162

4.4.1.6. Créditos ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Salviano Filipe Silva Pinto Soares

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Manuel José Cabral dos Santos Reis

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final desta unidade curricular, os/as alunos/as deverão atingir os seguintes objetivos:
- Identificar as potencialidades criativas e interpretativas na adoção do Design de Som;
- Identificar conceitos e técnicas na área do desenho de som como recurso à síntese de som em media interativos e ambientes de instalação.
- Analisar dinâmicas e propriedades de diversos contextos acústicos,
- Analisar a transformação e percepção de uma experiência de espaço ou de media interactivos através do desenho de som.
- Treinar com equipamentos e software para a captação, edição e pós-produção de áudio.
- Ter capacidade de criação e desenvolvimento de projetos áudio através de realizações de todas as fases do processo de criação audiovisual.
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4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
At the end of this course, students should achieve the following goals:
- To Realize the creative and interpretive potential in adopting Sound Design;
- To Identify concepts and techniques in the field of sound design as a resource for sound synthesis in interactive media and installation environments.
- To Analyze dynamics and properties of different acoustic contexts,
- To Analyze the transformation and perception of an interactive space or media experience through sound design.
- To Train with equipment and software for audio capture, editing and post-production.
- To create and develop audio projects through realizations of all phases of the audiovisual creation process.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
- Perceção, Emoção e Estética
- O Som e a narrativa.
- Introdução à Teoria do Sound Design.
- Linhas orientadoras e padrões de desenho de som em meios interativos.
- Noções sobre edição áudio não linear.
- Timbragem, processamento dinâmico, utilização de plug-ins
- Software de edição de áudio.
- Mistura final em pós-produção áudio

4.4.5. Syllabus:
- Perception, Emotion and Aesthetics
- Sound and narrative.
- Introduction to Sound Design Theory.
- Guidelines and sound design patterns in interactive media.
- Understanding non-linear audio editing.
- Timing, dynamic processing, use of plug-ins
- Audio editing software.
- Final mix in audio post production

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O conceito, teoria e princípios de Design de Som são apresentados e discutidos, sendo explorados a um nível mais “mãos na massa” nas aulas práticas. Para além das
características estéticas e técnicas do desenho de áudio, abordam-se também aspetos relacionados com a conceção de projeto áudio e as etapas envolventes. Aos alunos é
pedido que compreendam, discutam e apliquem diferentes métodos e técnicas, mas também se potencia as capacidades de uso de ferramentas e software para a produção
áudio.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The concept, theory and principles of sound design are presented and discussed, being explored at a more hands-on level in practical classes. In addition to the aesthetic and
technical characteristics of audio design, aspects related to the design of the audio project and the surrounding stages are also addressed. Students are asked to understand,
discuss and apply different methods and techniques, but also enhance the skills of using tools and software for audio production.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas terão uma tipologia TP (Teórico-práticas). Especificamente:
A parte teórica será lecionada utilizando o método expositivo para a apresentação e reflexão dos conceitos e das técnicas especificas da área de desenho de som. Para
avaliação desta componente teórica será realizada um EXAME (E) que corresponderá a 30% para a classificação final.
A parte prática decorrerá em laboratório, com recurso ao método ativo para o treino e aplicação das técnicas de desenho de som e ferramentas áudio em contexto de realização
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de projeto. Para a avaliação da componente prático os alunos terão de realizar um PROJETO ÁUDIO (PA) que corresponderá 70% da avaliação final. 
Classificação final= (E*0,3) + (PA*0,7) 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Classes will have a TP (Theoretical-Practical) typology. Specifically:
Theoretical classes will be taught using the expository method for the presentation and reflection of concepts and specific techniques in the area of sound design. For the
evaluation of this theoretical component, an EXAM (E) will be held that will correspond to 30% for the final classification.
Practical laboratory classes using the active method for training and application of sound design techniques and audio tools in the context of project realization. For the
assessment of the practical component, students will have to carry out an AUDIO PROJECT (AP) that will correspond to 70% of the final assessment.
Final Assessment= (E*0,3) + (AP*0,7) 

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
São objetivos da unidade curricular que o aluno não apenas apreenda informação factual (cuja importância não pode ser subestimada), mas igualmente que a compreenda e a
discuta (analise e avalie), e, paralelamente, que aplique os conhecimentos adquiridos em situações práticas. Todos estas vertentes estão presentes nas duas tipologias de aula
previstas, com a componente teórica a fundamentar a prática, e a experiência adquirida nesta a fornecer as pistas para uma discussão informada e prática real.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The objectives of the curricular unit are that the student not only grasps factual information (the importance of which cannot be underestimated), but also that he understands
and discusses it (analyses and evaluates), and, in parallel, that he applies the knowledge acquired in practical situations. All these aspects are present in the two types of
classes provided, with the theoretical underpinning the practice, and the experience gained in this providing the clues for an informed discussion and real practice.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- ALVES, V. (2013), Pattern Language for Sound Design in Games, www.soundingames.com
- BARLETT, B. (2009). Pratical Recording Techniques, Burlington, Focal Press. 
- GOTTLIEB, G. (2007). Shaping Sound in the Studio and Beyound: Audio Aesthetics and Technology. Boston: Delmar 
- LANGFORD, S. (2013). Digital Audio Editing - Correcting and Enhacing Audio in ProTools, Logic Pro, Cubase e Studio One, Focal Press.
- ROSE, J. (2015), Producing Great Sound for Film and Video: Expert Tips from Preproduction to Final Mix, ISBN: 978-0415722070.
- SONNENSCHEIN, D. (2001), Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema, ISBN: 0-941188-26-4

Mapa IV - Conteúdos imersivos para Realidade Virtual

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Conteúdos imersivos para Realidade Virtual

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Immersive Content for Virtual Reality

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 I

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 Semestral
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4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
45

4.4.1.6. Créditos ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Maximino Esteves Correia Bessa

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Luis Filipe Leite Barbosa

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Definir conceitos básicos: realidade virtual, presença, imersão, feedback sensorial, interatividade e ambiente virtual, síntese em tempo real.
2. Identificar e descrever os diversos componentes de um sistema de realidade virtual.
3. Definir perceção humana, descrever os vários sistemas sensoriais.
4. Identificar boas práticas para a entrega dos vários estímulos, tendo em conta a perceção humana.
5. Adquirir competências em Realidade Virtual e tecnologias de interação em tempo real.
6. Criar uma experiência/simulação de realidade virtual aplicando os conhecimentos adquiridos.
7. Adquirir competências para a avaliação de experiências em realidade virtual-
8. Contactar com tecnologia recente de realidade virtual.
9. Revelar interesse e gosto pelo conjunto das atividades e tarefas propostas e desenvolvidas.
10. Revelar interesse e gosto pelas tarefas desenvolvidas, quer a nível individual, quer a nível de trabalho em grupo.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. Define basic concepts: virtual reality, presence, immersion, sensory feedback, interactivity and virtual environment, real-time synthesis. 
2. Identify and describe the different components of a virtual reality system. 
3. Define human perception, describe the various sensory systems. 
4. Identify good practices for delivering the various stimuli, taking into account human perception. 
5. Acquire skills in Virtual Reality and real-time interaction technologies. 
6. Create a virtual reality experience/simulation applying the acquired knowledge. 
7. Acquire skills for evaluating experiences in virtual reality- 
8. Contact with recent virtual reality technology. 
9. Show interest in and enjoy the set of activities and tasks proposed and developed. 
10. Reveal interest and taste for the tasks performed, either individually or in group work.
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4.4.5. Conteúdos programáticos:
1 - Introdução à Realidade Virtual
Enquadramento Histórico
Conceitos de base
Sistema típico de Realidade Virtual

2 - Sistemas de Realidade Virtual
Sistemas de Realidade Virtual
Dispositivos de Entrada
Dispositivos de Saída
Interação em Realidade Virtual
Tipos de Interação

3 - Criar o mundo virtual
Síntese de estímulos em aplicações de realidade virtual
Ferramentas de autoria de aplicações de Realidade Virtual

4 - Sentidos e Perceção Humana
Caracterização dos sentidos humanos.
Falhas conhecidas nos vários sistemas sensoriais.
Ambientes virtuais multissensoriais

5 - A experiência de Realidade Virtual
Imersão
Tipos de ambientes virtuais.
Persistência do ambiente virtual
Conteúdo do ambiente virtual

6 - Áreas de Aplicação da realidade virtual
Pressupostos de aplicações práticas da Realidade Virtual
Turismo, Educação, Saúde, Treino e Certificação

7- Avaliação de experiências de Realidade Virtual
Presença
Cybersickness
Satisfação
Usabilidade

4.4.5. Syllabus:
1 - Introduction to Virtual Reality
Historical Background
Basic concepts
Typical Virtual Reality System

2 - Virtual Reality Systems
Virtual Reality Systems
Input Devices
Output Devices
Interaction in Virtual Reality
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Types of Interaction

3 - Create the virtual world
Stimulus synthesis in virtual reality applications
Virtual Reality application authoring tools

4 - Senses and Human Perception
Characterization of the human senses.
Known faults in the various sensory systems.
Multisensory virtual environments

5 - The Virtual Reality Experience
Immersion
Types of virtual environments.
Persistence of the virtual environment
Content of the virtual environment

6 - Areas of application of virtual reality
Assumptions of practical applications of Virtual Reality
Tourism, Education, Health, Training and Certification

7- Evaluation of Virtual Reality experiences
Presence
Cybersickness
Satisfaction
Usability

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os vários objetivos definidos para a presente Unidade Curricular. Na tabela abaixo podemos verificar o modo pelo qual
cada um dos objetivos definidos na Unidade Curricular converge harmoniosamente para o seu correspondente conteúdo programático (O- objetivo; C - Conteúdo).
O1 -> C1
O2 -> C2
O3 -> C3
O4 -> C4
O5 -> C1-C5
O6 -> C2, C4, C5
O7 -> C6
O8 -> C2
O9 -> global
O10 -> global

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is consistent with the various objectives defined for this Curricular Unit. In the table below, we can see the way in which each of the objectives defined in the
Curricular Unit harmoniously converges with its corresponding syllabus.
Table - Mapping of the syllabus with the objectives of the UC (O- objective; C - Content).
O1 -> C1
O2 -> C2
O3 -> C3
O4 -> C4
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O5 -> C1-C5
O6 -> C2, C4, C5
O7 -> C6
O8 -> C2
O9 -> global
O10 -> global

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método de ensino utilizado nas aulas presenciais de tipologia teórica é o método expositivo, entretanto complementado com o recurso metodológico interrogativo,
questionando sistematicamente os alunos, de forma a verificar os conhecimentos adquiridos e promovendo a discussão dos assuntos que estão a ser tratados. Os alunos
devem realizar as leituras dos recursos disponibilizados previamente à aula, de forma a poderem ter uma participação ativa na aula.
As aulas de tipologia prática são dominadas pelo método ativo, suscitando dessa forma um efetivo diálogo multilateral entre os alunos e entre os alunos e docente. Esta
abordagem metodológica materializa-se, ainda, sob a forma de debate e interrogações sobre conteúdos programáticos que proporcionam a contínua revisão da matéria
lecionada nas aulas de tipologia teórica. a metodologia de projeto é a selecionada para a avaliação.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching method used in classroom theoretical classes is the expository method, however complemented with the interrogative methodological resource, systematically
questioning the students, in order to verify the acquired knowledge and promoting the discussion of the subjects that are being dealt with. Students must read the resources
made available prior to the class, so that they can have an active participation in the class.

The practical typology classes are dominated by the active method, thus raising an effective multilateral dialogue between students and between students and professors. This
methodological approach is also materialized in the form of debate and questions about syllabus that provide for the continuous review of the material taught in theoretical
typology classes. the project methodology is selected for evaluation.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Na tabela podemos identificar os conteúdos programáticos, os métodos de ensino, assim como os recursos usados para atingir um determinado objetivo de aprendizagem.
O1 -> C1 - ME - Bibliografia
O2 -> C2 - ME/A - Bibliografia + PC + Motor de jogo
O3 -> C3 - ME/I - Bibliografia
O4 -> C4 - ME - Bibliografia
O5 -> C1-C5 - MA - PC + Motor jogo
O6 -> C2, C4, C5 - ME/A - PC + Motor jogo 
O7 -> C6 - ME/A - Artigos científicos + bibliografia 
O8 -> C2 - ME - PC + Motor jogo
O9 -> global 
O10 -> global

ME/A - Método expositivo/ativo

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
In the table we can identify the syllabus, teaching methods, as well as the resources used to achieve a particular learning objective.
O1 -> C1 - ME - Bibliography
O2 -> C2 - ME/A - Bibliography + PC + Game engine
O3 -> C3 - ME/I - Bibliography
O4 -> C4 - ME - Bibliography
O5 -> C1-C5 - MA - PC + Game engine
O6 -> C2, C4, C5 - ME/A - PC + Game engine
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O7 -> C6 - ME/A - Scientific papers+ Bibliography
O8 -> C2 - ME - PC + Game engine
O9 -> global 
O10 -> global

ME/A - Expositive/active method

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Título 
Virtual Reality: Concepts and Technologies 
Autor 
Philippe Fuchs, Guillaume Moreau, Pascal Guitton 
Editora 
CRC Press 
ISBN 
ISBN-13: 978-0415684712 
Ano 
2011 

Título 
Developing Virtual Reality Applications - Foundations of Effective Design 
Autor 
Alan B. Craig, William R. Sherman and Jeffrey D. Will 
Editora 
Morgan Kaufmann 
ISBN 
ISBN-13: 978-0123749437 
Ano 
2009 

Mapa IV - Direção de Fotografia

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Direção de Fotografia

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Photography Direction

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 TD

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 Semestral



2/9/22, 4:24 PM NCE/21/2100258 — Apresentação do pedido corrigido - Novo ciclo de estudos

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e9b35fea-71bb-094f-5720-6155c019ce01&formId=15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f&lang%5B%5D=pt&lang%5B%5D=en 20/65

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
45

4.4.1.6. Créditos ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Isolino Alves de Sousa

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
José Manuel Carvalho de Sousa

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os alunos nesta Unidade Curricular sejam capazes de:
- Realizar imagens de grande qualidade plástica, explorando todas as variáveis técnicas e estéticas na criação da imagem em movimento, recorrendo a equipamento,
procedimentos e métodos estéticos, fundamentais à criação de uma narrativa, clima e atmosferas típicas da produção cinematográfica;
- Demonstrar a relevância do trabalho de direção de fotografia na produção, acompanhadas pela visualização de exemplos e discussão de casos práticos;
- Compreender e interpretar um guião cinematográfico de forma a sugerir enquadramentos e movimentos de câmara ao realizador, fundamentado em técnicas de estética e
composição da imagem;
- Conhecer as propriedades técnicas e estéticas da luz, de forma a adquirir competências avançadas em direção de fotografia e montagem/edição da imagem, fazendo a sua
aplicação baseada na narrativa cinematográfica proposta pelo realizador.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Students are expected to be able to:
- To produce images of great plastic quality, exploring all the technical and aesthetic variables in the creation of the moving image, using the equipment, procedures and
aesthetic methods, fundamental to the creation of a narrative, climate and typical atmospheres of cinematographic production;
- Demonstrating the relevance of the photography direction in production, accompanied by the visualization of examples and discussion of practical cases;
- To understand and interpret a cinematographic script in order to suggest frames and camera movements to the director, based on techniques of aesthetics and composition of
the image;
- To know the technical and aesthetic properties of light, in order to acquire advanced skills in the direction of photography and assembly / editing of the image, making its
application based on the cinematographic narrative proposed by the director.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
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A Câmara e o Obturador;
Objetivas e Diafragma;
Lei da Reciprocidade
Equipamento e acessórios de Produção
A Fotografia na Produção
Noção de superfície fotossensível;
O Digital: Câmaras dedicadas e DSLR
História da Luz no Cinema.
Propriedades da Luz e formação da Imagem;
Qualidade, intensidade e direção da luz
Propósito e forma de iluminar
As funções narrativas e dramáticas da luz
Equipamentos de iluminação
O Fotómetro;
A Câmara e a Iluminação
Técnicas de Iluminação em Interiores e Exteriores (dia e noite)
A gestão do espaço, do tempo e da luz no documentário
Composição
Estética
Enquadramentos
A Linguagem Audiovisual
As funções do Diretor de Fotografia e do Colorista
Direção de Fotografia na era Digital
O Diretor de Fotografia e o Operador de Câmara
Teoria e controlo da cor
Filtros e Temperatura de cor
Registo e percepção da Imagem;
Trabalho em equipa
Edição e Pós-Produção
Correções e Classificação

4.4.5. Syllabus:
The Camera and the Shutter;
Objectives and Diaphragm;
Law of Reciprocity
Production Equipment & Accessories
Photography in Production
Notion of photosensitive surface;
The Digital: Dedicated Cameras and DSLR
History of Light in Cinema.
Properties of Light and formation of the Image;
Quality, intensity and direction of light
Purpose and way of lighting
The Narrative and Dramatic Functions of Light
Lighting equipment
The Photometer;
The Chamber and the Enlightenment
Interior and Exterior Lighting Techniques (day and night)
The management of space, time and light in the documentary
Composition
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Aesthetics
Frames
The Audiovisual Language
The roles of the Director of Photography and Colorist
Photography Direction in the Digital Age
The Director of Photography and the Camera Operator
Theory and color control
Filters and Color Temperature
Image registration and perception;
Teamwork
Editing and Post-Production
Corrections and Classification

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos a atingir pelos alunos, já que o conhecimento das questões mais concetuais permitirá aos alunos adotar
uma postura crítica na análise de diferentes produtos audiovisuais. A componente prática do programa dotará os alunos de capacidades técnicas e estéticas para a criação
desses mesmos produtos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents are consistent with the goals to be achieved by students, since the knowledge of the most conceptual questions will allow students to adopt a critical stance on
the analysis of different audiovisual products. The practical component of the program will provide students with technical skills and aesthetic to create such products.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com o objetivo de demonstrar a relevância do trabalho de direção de fotografia na produção, acompanhadas pela visualização de exemplos e discussão de
casos práticos.
Aulas práticas destinadas a introduzir as principais estratégias e modelos de produção e desenvolver competências no registo de imagem em movimento.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical classes with the objective of demonstrating the relevance of the work of photography direction in production, accompanied by the visualization of examples and
discussion of practical cases.
Practical classes aimed at introducing the main production strategies and models and developing skills in moving image recording.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia de ensino adotada permitirá aos alunos o conhecimento das matérias fundamentais para a resolução das diversas questões suscitadas na área de estudo. Por
outro lado, a realização de projetos com carácter prático permitirá que o aluno consolide todo o processo de pré-produção, produção e pós-produção de um produto
fotográfico.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The adopted teaching methodology will allow students the knowledge of basic materials for the resolution of the various issues raised in the study area. Moreover, the
realization of practical projects to allow the student to consolidate the entire process of pre-production and production and post-production of a photography product.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Anabela Branco de Oliveira (2020) Federico Fellini - A Inevitabilidade da Arte, Debatevolution. ISBN: 9789895407569 
Nelson Araújo (coordenação), História do Cinema - Dos Primórdios ao Cinema Contemporâneo, Ed. 70, 2021, ISBN 9789724421285
ROSENTHAL, Alan; Writing, directing and producing documentary Films and Videos, Southern Illinois University Press, 1996
BROWN, Blain - Cinematography: Theory and Practice: Imagemaking for cinematographers, directors & videographers, Focal Press, USA, 2002
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FIGGIS, Mike - Digital Film-Making, Faber and Faber, inc, 2007
RABIGER, Michael, Directing – Film Techniques and Aesthetics, Focal Press, 2008
GROTTICELLI, M. (1996). American Cinematographer Video Manual. Los Angeles: American Cinematographer
BURUM, S. (2011). Selected Tables, Charts and Formulas for the Student Cinematographer from the American Cinematographer Manual. California: ASC Holding Corp
- JACKMAN, J. (2002). Lighting for Digital Video & Television. Oxford: Focal Press

Mapa IV - Seminário Multimédia I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Seminário Multimédia I

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Multimedia Seminar I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 TD/I/D

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 81

4.4.1.5. Horas de contacto:
 30

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 3

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Joaquim João Moreira de Sousa

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 <sem resposta>
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4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC tem por objetivo principal proporcionar aos alunos o acesso a matérias relacionadas com o âmbito do ciclo de estudos, bem como a outros tópicos emergentes,
através do contacto com profissionais com créditos firmados na área, que dinamizarão uma palestra/workshop.
O contacto com estes profissionais, referências nas áreas principais do ciclo de estudos, permitirá, aos alunos, adquirir competências genéricas, em termos de
desenvolvimento da curiosidade científico-tecnológica nas áreas da escrita de guiões, animação, som, direção de fotografia, etc. Como resultado deste contacto com os
diferentes temas do curso, os alunos serão altamente motivados para aprofundar tópicos a serem discutidos em outras unidades curriculares. O contacto com profissionais da
área proporciona ao aluno uma perspetiva de possíveis áreas onde poderá exercer a sua atividade quando terminar o curso, e desta forma ajudar em escolhas de unidades
curriculares opcionais.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This Curricular Unity (UC) main objective is to provide students with matters related to the scope of the study cycle, as well as other emerging topics, through contact with
professionals with established credits in the area, who will dynamize a lecture/workshop.
The contact with these professionals, references in the main areas of the study cycle, will allow students to acquire generic skills, in terms of developing scientific-technological
curiosity in the areas of script writing, animation, sound, photography direction, etc. As a result of this contact with the different themes of the course, students will be highly
motivated to deepen topics to be discussed in other curricular units. Contact with professionals in the field gives the students a perspective of possible areas where they can
exercise their activity after finishing the course, and thus help in choosing optional curricular units.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
O programa desta unidade curricular baseia-se na realização de palestras/workshops, dinamizadas por profissionais das áreas do curso, que serão convidados. Os oradores
são profissionais das áreas relacionadas com as várias áreas da Multimédia e tecnologias da informação e comunicação.

4.4.5. Syllabus:
The program of this curricular unit is based on the realization of lectures/workshops, promoted by professionals from the areas of the course, who will be invited. Speakers are
professionals from fields related to the several areas of Multimedia and information and communication technologies.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos da unidade curricular versam o contacto com peritos e profissionais das diferentes áreas da multimédia. O desenvolvimento de capacidades e
competências no contexto da Multimédia pode ser influenciado, significativamente, por este tipo de ações educativas.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of the curricular unit deals with contact with experts and professionals in the different fields of Multimedia. The development of skills and competences in the
context of Multimedia can be significantly influenced by this type of educational actions.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino está estruturada em duas vertentes principais:
• Componente presencial de apresentação de conceitos teóricos e práticos pelos peritos e profissionais convidados. Esta componente é, sobretudo, baseada no método
expositivo e demonstrativo de conceitos teóricos e aplicações práticas. São utilizando métodos clássicos de exposição e novas tecnologias de informação.
• Componente de ensino autónomo que incide no estudo dos tópicos versados nos diversos seminários, utilizando a bibliografia disponibilizada pelos oradores, outras fontes
bibliográficas e pesquisa autónomo de informação. Esta componente será acompanhada em regime tutorial pelos docentes.
Cada um dos seminários será sujeito a uma avaliação escrita para aferir os conhecimentos dos alunos. A nota final será obtida pela média das várias avaliações. 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodology is structured into two main streams:
• Presence component for the presentation of theoretical and practical concepts by invited experts and professionals. This component is mainly based on the expository and
demonstrative method of theoretical concepts and practical applications. Classic methods of exposure and new information technologies will be used.
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• Autonomous teaching component focusing on the study of topics covered in the various seminars, using the bibliography provided by the speakers, other bibliographical
sources and autonomous information search. This component will be supervised by the teaching staff in a tutorial form.
Each of the seminars will be subject to a written assessment to verify the students' knowledge. The final grade will be obtained by the average of the various evaluations.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia do ensino visa promover o desenvolvimento de competências nas áreas de formação do curso, nomeadamente, através da realização de trabalhos que visam o
desenvolvimento de capacidades de pesquisa e síntese de conteúdos. Envolve uma articulação estreita entre os temas apresentados nos seminários, o que requererá
estudo/trabalho autónomo por parte do aluno. O espírito crítico e a componente de evolução autónoma são fortemente encorajados.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodology aims to promote the development of capabilities in the course area, namely by the execution of development assignments involving search and
synthesis of related topics. This involves a close articulation between the topics introduced in the seminars and the autonomous study work by students. The critical spirit and
the autonomous evolution by students are strongly encouraged.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
O caráter prático e o formato de palestra/workshop inerente a esta unidade curricular não preveem uma bibliografia básica. Cada um dos convidados poderá, no entanto,
fornecer algumas referências específicas.

Mapa IV - Oficinas de Multimédia - Avançadas I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Oficinas de Multimédia - Avançadas I

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Advanced Multimedia Workshops I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 TD/I/D

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 60

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 6



2/9/22, 4:24 PM NCE/21/2100258 — Apresentação do pedido corrigido - Novo ciclo de estudos

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e9b35fea-71bb-094f-5720-6155c019ce01&formId=15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f&lang%5B%5D=pt&lang%5B%5D=en 26/65

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Manuel Costa e Silva

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Permitir aos estudantes colocar em prática os conhecimentos adquiridos nas restantes unidades curriculares do primeiro semestre
2. Exercitar competências adquiridas e desenvolver aptidões criativas na produção de produtos multimédia
3. Explorar as possibilidades da produção multimédia nas suas dimensões criativas e tecnológicas, permitindo desenvolver aplicações envolvendo diferentes técnicas e
linguagens como a escrita criativa, a fotografia, o vídeo, e a animação
4. Graças à interação com profissionais do meio, pretende-se abrir horizontes que possibilitem aos estudantes a criação multimédia no contexto de um ambiente muito próximo
da realidade profissional
5. Criar condições para a reflexão criativa e a investigação aplicada à produção multimédia nas suas múltiplas vertentes.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. Allow students to put into practice the knowledge acquired in the remaining curricular units of the first semester

2. Exercise acquired skills and develop creative skills in the production of multimedia products

3. Explore the possibilities of multimedia production in its creative and technological dimensions, allowing the development of applications involving different techniques and
languages such as creative writing, photography, video, and animation

4. Thanks to the interaction with professionals in the field, it is intended to open horizons that enable students to create multimedia in the context of an environment very close
to professional reality.

5. Create conditions for creative reflection and research applied to multimedia production in its multiple aspects.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1.Atelier de guionismo aplicado
2. Atelier de fotografia aplicada
3. Atelier de técnicas avançadas de vídeo
4. Atelier de edição linear e não linear
5. Atelier de animação e motion graphics
Todos os ateliers serão dirigidos por profissionais das várias áreas, com longa experiência em ambientes multimédia, convidados para a realização de oficinas com um forte
pendor prático. Isto permitirá ao estudante, o aprofundamento e aplicação prática dos conteúdos teórico práticos aprendidos nas aulas e simultaneamente recriar um ambiente
de trabalho muito próxima das práticas de aplicação multimédia em desenvolvimento nas empresas.

4.4.5. Syllabus:
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1.Applied screenwriting workshop
2. Applied photography workshop
3. Advanced video techniques workshop
4. Linear and non-linear editing workshop
5. Animation and motion graphics workshop

All workshops will be led by professionals from various areas, with long experience in multimedia environments, invited to hold workshops with a strong practical bent. This will
allow the student to deepen and apply practical theoretical content learned in class and simultaneously recreate a working environment very close to the multimedia application
practices under development in companies.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As aulas teórico-práticas, assentes numa interação dos estudantes com os orientadores convidados, oferecem os conhecimentos necessários à investigação e a uma prática
aplicada em soluções multimédia.
Os orientadores colocarão os estudantes em situações que lhes permitam desenvolver soluções de grande eficácia, utilizando ferramentas e plataformas para projetar
interfaces multimédia o mais diversificadas possível, tendo em conta os diferentes suportes de imagem, som motion graphics e animação. 

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The theoretical-practical classes, based on interaction between students and guest advisors, offer the necessary knowledge for research and applied practice in multimedia
solutions.
The supervisors will place students in situations that allow them to develop highly effective solutions, using tools and platforms to design the most diversified multimedia
interfaces possible, taking into account the different supports of image, sound, motion graphics and animation.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular será lecionada em formato de oficina, ou seja, será constituída por uma reflexão teórica aplicada a uma prática permanente de soluções multimédia,
tirando o máximo partido das diferentes suportes, linguagens e ferramentas. As sessões de ensino-aprendizagem, cada uma delas centrada na exploração de um dos suportes
desenvolvidos para soluções multimédia (fotografia, vídeo, animação 2D e 3D, som) terão uma coordenação em ambiente próximo da atividade profissional empresarial, graças
aos convidados, todos eles experts, nas diferentes áreas multimédia que acompanharão e comentarão todo o trabalho oficinal desenvolvido.

Os processos de avaliação serão orientados para uma vertente totalmente prática, direcionada para a elaboração de um portfólio final de avaliação do mestrado e da elaboração
de uma reflexão teórica sobre a contribuição dos profissionais no trabalho oficinal.
Elaboração de um portfolio multimédia: 65%
Trabalho de investigação teórica: 35%

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
This curricular unit will be taught in a workshop format, that is, it will consist of theoretical reflection applied to a permanent practice of multimedia solutions, taking full
advantage of different supports, languages and tools. The teaching-learning sessions, each centered on the exploration of one of the supports developed for multimedia
solutions (photography, video, 2D and 3D animation, sound) will be coordinated in an environment close to the professional business activity, thanks to the guests, all of them
experts, in the different multimedia areas that will monitor and comment on all the workshop work developed.

The evaluation processes will be oriented towards a totally practical aspect, directed towards the elaboration of a final master's evaluation portfolio and the elaboration of a
theoretical reflection on the contribution of professionals in the workshop work.
Production of a multimedia portfolio: 65%
Theoretical research work: 35%

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
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Objetivo de desenvolver conhecimentos teóricos e práticos de soluções multimédia e aplica-los no contexto do trabalho oficinal. 
Método expositivo e exemplificativo de trabalho desenvolvido pelos profissionais convidados no contexto profissional e levar os estudantes a replicar, no contexto académico
o desenvolvimento de aplicações multimédia
Objetivo de adquirir competências relacionadas com o desenvolvimento de projetos multiplataforma e multimeios
Metodologia assente na prática oficinal que acompanha o desenvolvimento dos diferentes projetos a desenvolver pelos estudantes, organizados em grupos, compostos por
elementos que desenvolverão e produzirão conteúdos nos diferentes suportes, visando a sua integração numa plataforma multimédia.
Objetivo de estimular a formação de pensamento critico sobre o processo elaboração de aplicações e plataformas multimédia
Metodologia de investigação, combinando bibliografia centrada em elementos teóricos com outra mais centrada nas soluções que a prática profissional permite no
desenvolvimento de soluções multimédia e a produção de uma reflexão teórica em forma de paper, com apresentação e defesa dos conteúdos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Objective to develop theoretical and practical knowledge of multimedia solutions and apply them in the context of workshop work.
Expository and exemplary method of work developed by the invited professionals in the professional context and lead students to replicate, in the academic context, the
development of multimedia applications
Objective to acquire skills related to the development of multiplatform and multimedia projects
Methodology based on workshop practice that accompanies the development of different projects to be developed by students, organized in groups, composed of elements that
will develop and produce content in different supports, aiming at its integration in a multimedia platform.
Aim to stimulate the formation of critical thinking about the process of developing multimedia applications and platforms
Research methodology, combining a bibliography centered on theoretical elements with another more centered on the solutions that professional practice allows for the
development of multimedia solutions and the production of a theoretical reflection in the form of a paper, with presentation and defense of the contents.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
O caráter prático e o formato oficina inerente a esta unidade curricular não prevê uma bibliografia básica. Cada um dos formadores poderá, eventualmente, fornecer algumas
referências específicas. No entanto, deixa-se aqui 5 referências bibliográficas cujos conteúdos assentam numa prática continuada de produção multimédia no contexto de
prática oficinal:
Chapman,N. e Chapman, J.: Digital Multimedia, 3rd Ed.: John Wiley & Sons, 2009 
Lovejoy, M.: Postmodern Currents, Art and artists in the age of electronic media, Prentice Hall, 1992.
Rieser, M.; Zapp, A.: New Screen Media, Cinema/Art/Narrative. London, British Film Institute, 2002.

Russett, R.; Starr, C.: Experimental Animation. Da Capo Press, 1988.

Davidson, D., & Carnegie-Mellon University (2010). Cross-media communications: An introduction to the art of creating integrated media experiences. PGH, Pa.: ETC Press. 

Mapa IV - Character Design and Modelling

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Character Design and Modelling

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Character Design and Modelling

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 D/TD

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
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Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
81

4.4.1.5. Horas de contacto:
30

4.4.1.6. Créditos ECTS:
3

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Rute Sofia Pereira Bastardo Pinto

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Joaquim João Moreira de Sousa

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os alunos nesta Unidade Curricular sejam capazes de:
• Criar e projetar uma personagem original adequada e apropriada ao projeto a que se destina
• Conceber e executar uma personagem em 2D e 3D utilizando as ferramentas (software) apropriadas
• Desenvolver todas as fases na criação de uma personagem (Modelação; Escultura; Texturização; Definição da armação interna, etc.)

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Students are expected to be able to:
• Create and design an original character suitable and appropriate to the project for which it is intended
• Design and execute a character in 2D and 3D in the respective software
• Develop all character creation phases (Modelling; Sculpture; Texturing; Definition of the internal frame, etc.)

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Fundamentos do Desenho
Proporções e Formas da Personagem
Gesto, expressão e emoção da Personagem
Criação de personagem:
modelação;
escultura;
texturização;
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definição da armação interna.
Pós-produção da personagem

4.4.5. Syllabus:
Character proportions and Forms
Character gesture, expression and emotion
Character creation:
modeling;
sculpture;
texturing;
definition of the internal frame.
Character post-production

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos a atingir pelos alunos, já que o conhecimento das questões conceptuais permitirá aos alunos ganhar
competências na criação e modelação de personagens. A prática do programa dotará os alunos de capacidades criativas, estéticas e técnicas.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is consistent with the objectives to be achieved by the students, since the knowledge of conceptual issues will allow students to gain skills in creating and
modeling characters. The practice of the program will equip students with creative, aesthetic and technical abilities.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas têm por base o visionamento, análise e discussão de trabalhos relevantes na área de estudo. Nas aulas teórico-práticas haverá a realização de exercícios
apoiados por orientação teórica e metodológica, como base do processo de avaliação. A Avaliação da UC será realizada por trabalhos práticos.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical classes are based on the viewing, analysis and discussion of relevant works in the study area. In the theoretical-practical classes there will be exercises supported
by theoretical and methodological guidance, as a basis for the assessment process. The UC Assessment will be carried out by practical work.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia de ensino adotada permitirá aos alunos o conhecimento das matérias fundamentais para a resolução das diversas questões suscitadas na área de estudo em
questão. Por outro lado, a realização de projetos com carácter prático permitirá que o aluno consolide todo o processo de criação, construção, modelação que esta área de
estudo exige.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodology adopted will allow students to know the fundamental subjects for solving the various issues raised in the study area in question. On the other hand,
carrying out projects with a practical nature will allow the student to consolidate the entire process of creation, construction, modeling that this area of study requires.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
José Amaral, Personagens em Ambientes Virtuais, 2017.
Oliver Villar, Learning Blender: A Hands-On Guide to Creating 3D Animated Characters (2nd Edition), Addison-Wesley, 2017
Chris Totten, Game Character Creation with Blender and Unity, SYBEX, 2012
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Mapa IV - Advanced Motion Graphics

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Advanced Motion Graphics

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Advanced Motion Graphics

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TD/I

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
45

4.4.1.6. Créditos ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Teresa de Jesus Batista Vieira

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Tânia de Jesus Vilela da Rocha

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os alunos nesta Unidade Curricular sejam capazes de:
• Adquirir conhecimentos técnicos avançados em Motion Design
• Desenvolver competências na realização de produtos na área de motion graphics
• Fomentar a investigação, o desenvolvimento e a experimentação nesta área de estudo.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
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Students are expected to be able to:
• Acquire advanced technical knowledge in Motion Design
• Develop skills in the realisation of Motion Graphics products
• Promote research, development and experimentation in this area of study.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Breve História do Motion Design.
Linguagem gráfica em animação;
Estilos e tendências;
Estruturação de um projeto;
Fases de criação de um projeto;
Noções de modelação;
Noções de animação;
Noções de render;
Noções de gestão e coordenação;
Criação de elementos gerados em computador para integração em imagem real;
Parametrização de movimentos, recorrendo a ferramentas de controlo;
Gravidade;
Aceleração;
Outros parâmetros físicos;
Linha gráfica de um produto audiovisual;
Genéricos e pré-genéricos;
Entrosamento com a narrativa;
Efeitos, máscaras e transparências;
Sobreposição e filtros;
Filtragem dinâmica;
Track e travelling mattes;
Keying;
Composição 3D;
Outras técnicas.

4.4.5. Syllabus:
Brief History of Motion Design.
Graphic language in animation;
Styles and trends;
Structuring a project;
Creation of a project;
Modeling notions;
Animation notions;
Notions of rendering;
Notions of management and coordination;
Creation of computer generated elements for integration into real image;
Parameterisation of movements, using control tools;
Gravity;
Acceleration;
Other physical parameters;
Graphic line of an audiovisual product;
Generics and pre-generics;
Integration with the narrative;
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Effects, masks and transparencies;
Overlay and filters;
Dynamic filtering;
Track and traveling mattes;
Keying;
3D composition;
Other techniques.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos a atingir pelos alunos, já que o conhecimento das questões concetuais permitirá aos alunos ganhar
competências na realização de produtos na área de motion graphics pois a componente prática do programa dotará os alunos de capacidades técnicas, estéticas,
desenvolvendo o sentido de investigação e experimentação na criação de produtos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus is consistent with the objectives to be achieved by the students, since the knowledge of conceptual issues will allow students to gain skills in the realization of
products in the area of motion graphics, as the practical component of the program will provide students with technical and aesthetic skills, developing the sense of research
and experimentation in creating multimedia products.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas têm por base o visionamento, análise e discussão de trabalhos relevantes na área de estudo. Nas aulas teórico-práticas haverá a realização de exercícios
apoiados por orientação teórica e metodológica, como base do processo de avaliação. A Avaliação da UC será realizada por trabalhos práticos.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical classes are based on the viewing, analysis and discussion of relevant works in the study area. In the theoretical-practical classes there will be exercises supported
by theoretical and methodological guidance, as a basis for the assessment process. The UC Assessment will be carried out by practical work.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As aulas teórico-prático garantem o conhecimento sustentado e aplicação da teoria em contextos práticos. As competências são desenvolvidas através da exposição
participativa e da resolução de problemas em trabalhos supervisionados. Esta Unidade Curricular prevê momentos de trabalho coletivos e individualizado, que visam contribuir
para que o aluno aprofunde os seus conhecimentos no domínio Motion Graphics (composição e animação). Os alunos terão que desenvolver um projeto final bem como fazer a
sua defesa/apresentação.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The theoretical-practical classes ensure sustained knowledge and application of theory in practical contexts. Skills are developed through participatory exposure and problem
solving in supervised assignments. This Curricular Unit provides moments of collective and individual work, which aim to contribute to the student's deepening of their
knowledge in the Motion Graphics domain (composition and animation). Students will have to develop a final project as well as make their defense/presentation.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bellatoni, J. & Woolman, M. Moving Type, Ed. F Wpublications, 2001.
Fridsma, L. & Gyncild, B. (2021).Adobe After Effects CC Classroom in a Book. Estados Unidos: Adobe Press
Krasner, J. (2004) Motion graphics Design and Fine Art Animation: Principles and Practice, Ed. Focal Press, .
Krasner, J. (2008). Motion Graphic Design, Applied History and Aesthetics . Focal Press
Shaw. A (2019). Design for Motion: Fundamentals and Techniques of Motion Design. Focal Press/Rouledge
Wang, S. (2020) Typography for Screen: Type in Motion. Barcelona; Hoaki Books
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Mapa IV - Design de Interação

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Design de Interação

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Interaction Design

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
D/I

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
45

4.4.1.6. Créditos ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Tânia de Jesus Vilela da Rocha

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Diana Carneiro Machado de Carvalho

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Através desta unidade curricular, os alunos ficarão a:
• Compreender a influência dos fatores humanos na interação e na própria interface;
• Conceber propostas de design de interação e interface em contextos de uso específicos, com base em abordagens contextuais e participativas, sempre tendo como foco a
otimização da experiência do utilizador;
• Compreender e aplicar técnicas de prototipagem no design de interface, facilitando a investigação e revisão de requisitos;
• Identificar metodologias de análise de interfaces, desenvolvendo capacidades de avaliação da usabilidade e performance das mesmas, com domínio de técnicas variadas e
sua adequação ao contexto de projeto;
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• Combinar técnicas, processos e procedimentos na criação de uma interface de uma forma sistemática numa abordagem empírica ao design de interação;
• Elaborar trabalhos científicos em função da resolução de problemas e da aplicação das técnicas apreendidas.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Through this course unit, students will:
• Understand the influence of human factors on interaction and on the interface itself;
• Create interface design proposals in specific contexts of use, based on contextual and participatory approaches, always focusing on optimizing the user experience;
• Understand and apply prototyping techniques in interface design, facilitating the investigation and review of requirements;
• Identify interface analysis methodologies, developing capabilities to assess their usability and performance, with mastery of different techniques and their adequacy to the
project context;
• Combine techniques, processes and procedures in creating an interface in a systematic manner with an empirical approach to interaction design;
• Develop scientific work based on problem solving and application of learned techniques.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
• Introdução à disciplina de Interação Pessoa-Computador e Design de Interfaces;
• Dispositivos lógicos de IPC;
• Os 7 elementos da experiência do utilizador;
• As 5 dimensões do design de interação;
• Os problemas de usabilidade associados ao Design de Interação;
• Gestão do processo criativo focado na solução de problemas;
• Metodologias de avaliação de interfaces: avaliação heurística, avaliação de usabilidade, avaliação de performance;
• Conceito de Design Thinking;
• Problemas no processo de criação da interface: briefing e o refinamento; pesquisa visual orientada; observação e análise; moodboards; casos de estudo; focus groups;
• Benchmarking e análise do utilizador;
• Criação de User Personas;
• Conceitos de interface de utilizador e regras para o bom design de interfaces;
• Fases na gestão de um projeto de design de interação para a criação de um produto interativo;
• Metodologias ágeis para gestão de projetos interativos: Scrum, Kanban.

4.4.5. Syllabus:
• Introduction to the subject of Human-Computer Interaction and Interface Design;
• Logical devices for HCI;
• The 7 components of the user experience;
• The 5 dimensions of interaction design;
• Usability issues associated with Interaction design;
• Creative process management focused on problem solving;
• Interface evaluation methodologies: heuristic evaluation, usability evaluation and performance evaluation;
• The concept of Design Thinking;
• Define or redefine problems in the interface creation process: briefing and its refinement; guided visual research; observation and analysis; moodboards; study cases; focus
groups;
• Benchmarking and user analysis;
• Creation of User Personas;
• User interface concepts and rules for good interface design;
• Management phases of an interaction design project for the creation of an interactive product;
• Agile methodologies for managing interactive projects: Scrum, Kanban.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
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As dimensões do design de interação abarcam conteúdos de derradeira importância no desenvolvimento de projetos com foco em estratégia de design e prototipagem. A
primeira preocupa-se com as metas de um utilizador e, por sua vez, quais interações são necessárias para atingir essas metas. A segunda incumbe o designer de criar
wireframes que descrevem as interações no produto, sendo por vezes necessário criar protótipos interativos e / ou protótipos de alta fidelidade que se parecem exatamente
com a aplicação real. Este processo de trabalho envolve, assim, diferentes valências, uma vez que o design da experiência do utilizador considera todos os aspetos voltados
para o utilizador de um produto ou sistema. É importante reafirmar os conteúdos lecionados com foco em objetivos reais de desenvolvimento de interfaces interativas,
vingando os princípios do design de interação centrados no utilizador.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The dimensions of interaction design encompass contents of utmost importance in the development of projects with a focus on design strategy and prototyping. The first is
concerned with a user's goals and, in turn, what interactions are needed to achieve those goals. The second is for the designer to create wireframes that describe the
interactions in the product, being sometimes necessary to create interactive prototypes and/or high-fidelity prototypes that look exactly like the real application. This work
process thus involves different aspects, since the design of the user experience considers all user-oriented aspects of a product or system. It is important to reaffirm the
contents are taught with a focus on real goals for the development of interactive interfaces, thriving on the principles of user-centered interaction design.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Baseia-se em dois momentos: seminários que combinam apresentações teóricas de modelos, dimensões da framework, métodos e técnicas, instrumentos com demonstrações
de aplicação prática e exercícios de problem solving; e atividades de projeto com abordagem holística em simulação de ambiente de agência. É requisito da UC a realização
autónoma de problemas práticos com base nos princípios do design de interação, sob a forma de síntese de leituras, análise crítica ou resposta a questões; bem como um
projeto final em equipa, onde o aluno possa exercitar as técnicas assimiladas e as capacidades de comunicação e organização. O desenvolvimento do projeto final será
suportado pelo recurso a metodologias ágeis de gestão, que definem ciclos de desenvolvimento curtos, com entregas definidas e foco na melhoria contínua dos processos e
alinhamento da equipa. 
A avaliação final será em duas componentes: 50% em resolução de problemas (problem solving) e 50% em projeto.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Two stages are defined: seminars that combine theoretical presentations of models, framework dimensions, methods and techniques, instruments with practical application
demonstrations, problem solving exercises; and project activities with a holistic approach in agency environment simulation. It is a requirement the autonomous
accomplishment of practical problems based on the principles of interaction design, in the form of reading synthesis, critical analysis or answering questions; as well as a final
team project, where the student can exercise the assimilated techniques and the skills involved. The development of the final project will be supported by the use of agile
management methodologies, which define short development cycles, with well-defined deliverables and a focus on continuous improvement of processes and alignment of the
development team.
Final evaluation: 50% in problem solving and 50% in the final project.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino adotadas na unidade curricular convergem na materialização dos objetivos propostos, uma vez que pretendem que os alunos possam mobilizar
conceitos e processos relevantes para a sua atividade profissional futura. Assim, deverão ser capazes de definir processos de trabalho organizados. Os procedimentos
metodológicos e respetivas estratégias de ensino dirigir-se-ão à estimulação da corresponsabilidade do aluno no trabalho desenvolvido para a interiorização dos conteúdos
trabalhados em aula e aplicação na área profissional. A orientação tutorial servirá também para esclarecimento de dúvidas e acompanhamento na realização dos trabalhos.
Resta salientar que estas metodologias ágeis de gestão de projeto são as indicadas e mais utilizadas na área de criação de software.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodologies adopted in the course unit converge in the materialization of the proposed objectives, as they intend for students to be able to mobilize concepts
and processes relevant to their future professional activity. Thus, they should be able to define organized work processes. The methodological procedures and respective
teaching strategies will be aimed at stimulating the student's co-responsibility in the work developed for the internalization of the contents worked in class and application in the
professional area. The tutorial guidance will also serve to clarify doubts and follow up on the work. It is important to note that these agile project management methodologies
are the indicated and most used in the field of software development.
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4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Buxton, Bill (2007): Sketching User Experiences: Getting the Design Right and the Right Design. Morgan Kaufmann
Lowgren, Jonas and Stolterman, Erik A. (2004): Thoughtful Interaction Design: A Design Perspective on Information Technology. MIT Press
Moggridge, Bill (2007): Designing Interactions. The MIT Press
Saffer, Dan (2006): Designing for Interaction: Creating Smart Applications and Clever Devices. New Riders Press
Sharp, Helen, Rogers, Yvonne and Preece, Jennifer J. (2007): Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. John Wiley and Sons

Mapa IV - Animação

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Animação

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Animation

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 TD/I

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 162

4.4.1.5. Horas de contacto:
 45

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Teresa de Jesus Batista Vieira

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Diana Carneiro Machado de Carvalho
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4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 No final desta unidade curricular, os/as alunos/as deverão atingir os seguintes objetivos:

 - Desenvolver cultura visual no âmbito das artes plásticas multimédia. 
 - Desenvolver competências técnicas e conceptuais na criação de representações virtuais de cenários e objetos 2D e 3D.

 - Produzir conteúdos para media convencionais, new media, artes, ciência e industria.
 - Criar projeto de animação e multimédia.

 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 At the end of this curricular course, students should achieve the following goals:

 - To Acquire visual culture in the field of plastic arts and multimedia.
 - To Develop technical and conceptual skills in creating virtual representations of scenarios and objects 2D and 3D.

 - To Produce content for conventional media, new media, arts, science and industry.
 - To Create an animation and multimedia project.

 

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 São integrados na unidade curricular, os seguintes conteúdos programáticos:

 
Animação 2D

 - Princípios, técnicas e processos de animação 2D
 - Conceitos, Princípios e Processos de animação;

 - Técnicas de animação (animação tradicional e digital, desenhada e cell animation, 2D e de volumes, pixiliação, síntese digital 2D e 2.5D);
 - Contextos de animação (Web, TV e Cinema, aplicações multimédia interativas).

 
Animação 3d

 - Cenários e objetos.
 - Animação de simulações dinâmicas e testes baseados em modelos físicos.

 - Câmaras, luzes e materiais.
 - Formas, sons, texturas e cores.

 - Encadeamentos e partículas.
 - Tipografia 

 

4.4.5. Syllabus:
 The following syllabus are integrated in the curricular course:

 2D Animation
 - Principles, techniques and processes of 2D animation

 - Animation Concept, Principles and Processes;
 - Animation techniques (traditional and digital animation, drawn and cell animation, 2D and volumes, pixilation, 2D and 2.5D digital synthesis);

 - Animation contexts (Web, TV and Cinema, interactive multimedia applications).
 3D Animation

 - Scenarios and objects.
 - Animation of dynamic simulations and tests based on physical models.

 - Cameras, lights and materials.
 - Shapes, sounds, textures and colors.

 - Chains and particles.
 - Typography.
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4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Conceito e princípios de animação são apresentados e discutidos pela análise de bons exemplos, sendo explorados a um nível mais “mãos na massa” nas aulas práticas. Com
isto, pretende-se que o conhecimento das práticas artísticas multimédia se desenvolva pela prática e não só pela análise das obras apresentadas. Para além das características
estéticas e técnicas da animação 2d e 3d, abordam-se também aspetos relacionados com a conceção de projeto em animação e as etapas envolventes. Neste enquadramento,
os conhecimentos serão aprofundados para que os alunos se sintam capacitados em elaborar projetos mais complexos, mas também se revelem de extrema importância na
área profissional futura. Finalmente, aos alunos é pedido que compreendam, discutam e apliquem diferentes métodos e técnicas, mas também se potencia as capacidades de
uso de ferramentas e software.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Animation concepts and principles are presented and discussed by analyzing good examples, being explored at a more hands-on level in practical classes. With this, it is
intended that the knowledge of multimedia artistic practices is developed through practice and not only through the analysis of the works presented. In addition to the aesthetic
and technical characteristics of 2d and 3d animation, aspects related to the design of an animation project and the surrounding stages are also addressed. In this framework,
knowledge will be deepened so that students feel able to develop more complex projects, but also prove to be extremely important in the future professional area. Finally,
students are asked to understand, discuss and apply different methods and techniques, but also enhance their skills in using tools and software.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular deverá ter duas tipologias: Aulas Teóricas (T) e aulas Prática Laboratoriais (PL). Especificamente, as aulas teóricas serão lecionadas utilizando o método
expositivo para a apresentação e reflexão dos conceitos e técnicas especificas da área da animação 2D e 3D. As aulas práticas laboratoriais irão ter como recurso o método
ativo para o treino e aplicação em contexto de realização de projeto. A avaliação será levada a cabo por meio de projetos práticos em equipa, com foco em diferentes etapas na
criação de uma animação completa.
Classificação final= (P1*0,3) + (P2*0,3) + (P3*0,4)
P1- planear e desenhar; P2 - animar elementos de P1; P3 - conclusão animação + apresentação

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The curricular course should have two types: Theoretical classes (T) and Laboratory Practice classes (PL). Specifically, theoretical classes will be taught using the expository
method for the presentation and reflection of concepts and specific techniques in the area of 2D and 3D animation. Practical laboratory classes will resort to the active method
for training and applicability of animation design techniques and tools in the context of the project creation. The assessment will be carried out through practical team projects,
focusing on the different stages for creating a complete animation.
Final classification = (P1*0.3) + (P2*0.3) + (P3*0.4)
P1: Design and/or Modeling
P2: Animation
P3: Final composition (modeling+animation+audio) and respective presentation of the results.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A necessidade de aproximar os alunos dos saberes trabalhados em contexto de aula, fazendo com que eles consigam visualizar, contextualizar e compreender determinados
conteúdos, remete-nos à importância das atividades práticas nos diversos componentes curriculares. Efetivamente, a prática é um ingrediente vital para o desenvolvimento de
competência em diversas áreas. Assim, este é o fundamento por detrás da uma orientação mais prática da unidade curricular, envolvendo os alunos do desenvolvimento de
conteúdos, e não tanto em contextos teóricos, uma vez que é importante prepará-los para o mercado de trabalho.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The need to bring students closer to the information in the classroom context, making them able to visualize, contextualize and understand certain contents, reminds us of the
importance of practical activities in the various curriculum components. Indeed, practice is a vital ingredient for the development of competence in several areas. Thus, this is
the foundation behind a more practical orientation of the course, involving students in content development, and not so much in theoretical contexts, since it is important to
prepare them for the professional market.
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4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- The Animation Book – A complete guide to animated flimmaking – from flip-books to sound cartoons to 3-D animation, NY, Three Rivers Press
- CASE, Dominic, Film Technology in Post Production, Focal Press, 2011. WELLS, P. (2006). The fundamentals of animation. Lausanne: AVA Publishing
-CRARY, Jonathan. Suspensions of Perception: Attention, Spectacle, and Modern Culture. New York: October Books. 2001.-EMMER, Michele. The Visual Mind II. Cambridge, MA:
The MIT Press. 2005.
- JACQUINOT, R., SAINT-VINCENT, Guia Prático do Storyboard, Edições Cine-Clube de Avanca, 2006;
- WHITNEY, John. Digital Harmony - On the Complementarity of Music and Visual Art. Peterborough, N.H: Byte Books/McGraw-Hill. 1980.
- WELLS, P. (2006). The fundamentals of animation. Lausanne: AVA Publishing
- WILLIAMS, R. (2001). The animator’s survival kit: a manual of methods, principles and formulas for classical, computer, games, stop motion and internet animators. London:
Faber and Faber.

Mapa IV - Seminário Multimédia II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Seminário Multimédia II

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Multimedia Seminar II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 TD/I/D

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
 81

4.4.1.5. Horas de contacto:
 30

4.4.1.6. Créditos ECTS:
 3

4.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
 <no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Joaquim João Moreira de Sousa
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4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Esta UC tem por objetivo principal proporcionar aos alunos o acesso a matérias relacionadas com o âmbito do ciclo de estudos, bem como a outros tópicos emergentes,

através do contacto com profissionais com créditos firmados na área, que dinamizarão uma palestra/workshop.
 O contacto com estes profissionais, referências nas áreas principais do ciclo de estudos, sobretudos aqueles discutidos neste semestre, permitirá, aos alunos, adquirir

competências genéricas, em termos de desenvolvimento da curiosidade científico-tecnológica nas áreas da animação, desenho e modelação de personagens, Motion graphics
e design de interação, etc. Como resultado deste contacto com os diferentes temas do curso, os alunos serão altamente motivados para aprofundar tópicos a serem discutidos
nas diferentes unidades curriculares. O contacto com profissionais da área proporciona ao aluno uma perspetiva de possíveis áreas onde poderá exercer a sua atividade
quando terminar o curso e, desta forma.

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta UC tem por objetivo principal proporcionar aos alunos o acesso a matérias relacionadas com o âmbito do ciclo de estudos, bem como a outros tópicos emergentes,

através do contacto com profissionais com créditos firmados na área, que dinamizarão uma palestra/workshop.
 O contacto com estes profissionais, referências nas áreas principais do ciclo de estudos, sobretudos aqueles discutidos neste semestre, permitirá, aos alunos, adquirir

competências genéricas, em termos de desenvolvimento da curiosidade científico-tecnológica nas áreas da animação, desenho e modelação de personagens, Motion graphics
e design de interação, etc. Como resultado deste contacto com os diferentes temas do curso, os alunos serão altamente motivados para aprofundar tópicos a serem discutidos
nas diferentes unidades curriculares. O contacto com profissionais da área proporciona ao aluno uma perspetiva de possíveis áreas onde poderá exercer a sua atividade
quando terminar o curso e, desta forma.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 This Curricular Unity (UC) main objective is to provide students with matters related to the scope of the study cycle, as well as other emerging topics, through contact with

professionals with established credits in the area, who will dynamize a lecture/workshop.
 The contact with these professionals, references in the main areas of the study cycle, especially those discussed in this semester, will allow students to acquire generic skills, in

terms of developing scientific-technological curiosity in the areas of animation, design and character modelling, motion graphics and interaction design, etc. As a result of this
contact with the different themes of the course, students will be highly motivated to deepen topics to be discussed in other curricular units. Contact with professionals in the
field gives the students a perspective of possible areas where they can exercise their activity after finishing the course.

 

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 O programa desta unidade curricular baseia-se na realização de palestras/workshops, dinamizadas por profissionais das áreas do curso, que serão convidados. Os oradores

são profissionais das áreas relacionadas com as várias áreas da Multimédia e tecnologias da informação e comunicação.

4.4.5. Syllabus:
 The program of this curricular unit is based on the realization of lectures/workshops, promoted by professionals from the areas of the course, who will be invited. Speakers are

professionals from fields related to the several areas of Multimedia and information and communication technologies.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 Os conteúdos programáticos da unidade curricular versam o contacto com peritos e profissionais das diferentes áreas da multimédia. O desenvolvimento de capacidades e

competências no contexto da Multimédia pode ser influenciado, significativamente, por este tipo de ações educativas.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The syllabus of the curricular unit deals with contact with experts and professionals in the different fields of Multimedia. The development of skills and competences in the

context of Multimedia can be significantly influenced by this type of educational actions.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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A metodologia de ensino está estruturada em duas vertentes principais:
• Componente presencial de apresentação de conceitos teóricos e práticos pelos peritos e profissionais convidados. Esta componente é, sobretudo, baseada no método
expositivo e demonstrativo de conceitos teóricos e aplicações práticas. São utilizando métodos clássicos de exposição e novas tecnologias de informação.
• Componente de ensino autónomo que incide no estudo dos tópicos versados nos diversos seminários, utilizando a bibliografia disponibilizada pelos oradores, outras fontes
bibliográficas e pesquisa autónomo de informação. Esta componente será acompanhada em regime tutorial pelos docentes.
Cada um dos seminários será sujeito a uma avaliação escrita para aferir os conhecimentos dos alunos. A nota final será obtida pela média das várias avaliações. 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methodology is structured into two main streams:
• Presence component for the presentation of theoretical and practical concepts by invited experts and professionals. This component is mainly based on the expository and
demonstrative method of theoretical concepts and practical applications. Classic methods of exposure and new information technologies will be used.
• Autonomous teaching component focusing on the study of topics covered in the various seminars, using the bibliography provided by the speakers, other bibliographical
sources and autonomous information search. This component will be supervised by the teaching staff in a tutorial form.
Each of the seminars will be subject to a written assessment to verify the students' knowledge. The final grade will be obtained by the average of the various evaluations.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia do ensino visa promover o desenvolvimento de competências nas áreas de formação do curso, nomeadamente, através da realização de trabalhos que visam o
desenvolvimento de capacidades de pesquisa e síntese de conteúdos. Envolve uma articulação estreita entre os temas apresentados nos seminários, o que requererá
estudo/trabalho autónomo por parte do aluno. O espírito crítico e a componente de evolução autónoma são fortemente encorajados.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodology aims to promote the development of capabilities in the course area, namely by the execution of development assignments involving search and
synthesis of related topics. This involves a close articulation between the topics introduced in the seminars and the autonomous study work by students. The critical spirit and
the autonomous evolution by students are strongly encouraged.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
O caráter prático e o formato de palestra/workshop inerente a esta unidade curricular não preveem uma bibliografia básica. Cada um dos convidados poderá, no entanto,
fornecer algumas referências específicas.

Mapa IV - Oficinas de Multimédia - Avançadas II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Oficinas de Multimédia - Avançadas II

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Advanced Multimedia Workshops II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 TD/I/D

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
 Semestral
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4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
60

4.4.1.6. Créditos ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Manuel Costa e Silva

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Permitir aos estudantes colocar em prática os conhecimentos adquiridos nas restantes unidades curriculares do primeiro semestre
2. Exercitar competências adquiridas e desenvolver aptidões criativas na produção de produtos multimédia
3. Explorar as possibilidades da produção multimédia nas suas dimensões criativas e tecnológicas, permitindo desenvolver aplicações envolvendo diferentes técnicas e
linguagens como a escrita criativa, a fotografia, o vídeo, e a animação
4. Graças à interação com profissionais do meio, pretende-se abrir horizontes que possibilitem aos estudantes a criação multimédia no contexto de um ambiente muito próximo
da realidade profissional
5. Criar condições para a reflexão criativa e a investigação aplicada à produção multimédia nas suas múltiplas vertentes.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. Allow students to put into practice the knowledge acquired in the remaining curricular units of the first semester

2. Exercise acquired skills and develop creative skills in the production of multimedia products

3. Explore the possibilities of multimedia production in its creative and technological dimensions, allowing the development of applications involving different techniques and
languages such as creative writing, photography, video, and animation

4. Thanks to the interaction with professionals in the field, it is intended to open horizons that enable students to create multimedia in the context of an environment very close
to professional reality.

5. Create conditions for creative reflection and research applied to multimedia production in its multiple aspects.
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4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Visionamento e análise crítica de trabalhos realizados no âmbito profissional
2. Atelier de fotografia aplicada II
3. Atelier de técnicas avançadas de vídeo II
4. Atelier de guionismo
5. Plataformas Transmedia
6. Marketing para multimédia
Todos os ateliers serão dirigidos por profissionais das várias áreas, com longa experiência em ambientes multimédia, convidados para a realização de oficinas com um forte
pendor prático. Isto permitirá ao estudante, o aprofundamento e aplicação prática dos conteúdos teórico práticos aprendidos nas aulas e simultaneamente recriar um ambiente
de trabalho muito próxima das práticas de aplicação multimédia em desenvolvimento nas empresas.

4.4.5. Syllabus:
1. Viewing and critical analysis of work carried out in the professional sphere
2. Applied Photography Workshop II
3. Advanced Video Techniques Workshop II
4. Screenwriting workshop
5. Transmedia Platforms
6. Multimedia Marketing

All workshops will be led by professionals from various areas, with long experience in multimedia environments, invited to hold workshops with a strong practical bent. This will
allow the student to deepen and apply practical theoretical content learned in class and simultaneously recreate a working environment very close to the multimedia application
practices under development in companies.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As aulas teórico-práticas, assentes numa interação dos estudantes com os orientadores convidados, oferecem os conhecimentos necessários à investigação e a uma prática
aplicada em soluções multimédia.
Os orientadores colocarão os estudantes em situações que lhes permitam desenvolver soluções de grande eficácia, utilizando ferramentas e plataformas para projetar
interfaces multimédia o mais diversificadas possível, tendo em conta os diferentes suportes de imagem, som motion graphics e animação. 

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The theoretical-practical classes, based on interaction between students and guest advisors, offer the necessary knowledge for research and applied practice in multimedia
solutions.
The supervisors will place students in situations that allow them to develop highly effective solutions, using tools and platforms to design the most diversified multimedia
interfaces possible, taking into account the different supports of image, sound, motion graphics and animation.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular será lecionada em formato de oficina, ou seja, será constituída por uma reflexão teórica aplicada a uma prática permanente de soluções multimédia,
tirando o máximo partido das diferentes suportes, linguagens e ferramentas. As sessões de ensino-aprendizagem, cada uma delas centrada na exploração de um dos suportes
desenvolvidos para soluções multimédia (fotografia, vídeo, animação 2D e 3D, som) terão uma coordenação em ambiente próximo da atividade profissional empresarial, graças
aos convidados, todos eles experts, nas diferentes áreas multimédia que acompanharão e comentarão todo o trabalho oficinal desenvolvido. Os processos de avaliação serão
orientados para uma vertente totalmente prática, direcionada para a elaboração de um portfólio final de avaliação do mestrado e da elaboração de uma reflexão teórica sobre a
contribuição dos profissionais no trabalho oficinal.
Elaboração de um portfolio multimédia: 65%
Trabalho de investigação teórica: 35%

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
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This curricular unit will be taught in a workshop format, that is, it will consist of theoretical reflection applied to a permanent practice of multimedia solutions, taking full
advantage of different supports, languages and tools. The teaching-learning sessions, each centered on the exploration of one of the supports developed for multimedia
solutions (photography, video, 2D and 3D animation, sound) will be coordinated in an environment close to the professional business activity, thanks to the guests, all of them
experts, in the different multimedia areas that will monitor and comment on all the workshop work developed.

The evaluation processes will be oriented towards a totally practical aspect, directed towards the elaboration of a final master's evaluation portfolio and the elaboration of a
theoretical reflection on the contribution of professionals in the workshop work.
Production of a multimedia portfolio: 65%
Theoretical research work: 35%

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Objetivo de desenvolver conhecimentos teóricos e práticos de soluções multimédia e aplica-los no contexto do trabalho oficinal. 
Método expositivo e exemplificativo de trabalho desenvolvido pelos profissionais convidados no contexto profissional e levar os estudantes a replicar, no contexto académico
o desenvolvimento de aplicações multimédia
Objetivo de adquirir competências relacionadas com o desenvolvimento de projetos multiplataforma e multimeios
Metodologia assente na prática oficinal que acompanha o desenvolvimento dos diferentes projetos a desenvolver pelos estudantes, organizados em grupos, compostos por
elementos que desenvolverão e produzirão conteúdos nos diferentes suportes, visando a sua integração numa plataforma multimédia.
Objetivo de estimular a formação de pensamento critico sobre o processo elaboração de aplicações e plataformas multimédia
Metodologia de investigação, combinando bibliografia centrada em elementos teóricos com outra mais centrada nas soluções que a prática profissional permite no
desenvolvimento de soluções multimédia e a produção de uma reflexão teórica em forma de paper, com apresentação e defesa dos conteúdos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Objective to develop theoretical and practical knowledge of multimedia solutions and apply them in the context of workshop work.
Expository and exemplary method of work developed by the invited professionals in the professional context and lead students to replicate, in the academic context, the
development of multimedia applications
Objective to acquire skills related to the development of multiplatform and multimedia projects
Methodology based on workshop practice that accompanies the development of different projects to be developed by students, organized in groups, composed of elements that
will develop and produce content in different supports, aiming at its integration in a multimedia platform.
Aim to stimulate the formation of critical thinking about the process of developing multimedia applications and platforms
Research methodology, combining a bibliography centered on theoretical elements with another more centered on the solutions that professional practice allows for the
development of multimedia solutions and the production of a theoretical reflection in the form of a paper, with presentation and defense of the contents.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
No entanto, deixa-se aqui 5 referências bibliográficas cujos conteúdos assentam numa prática continuada de produção multimédia no contexto de prática oficinal:
Ribeiro, Nuno: Multimédia e tecnologias interactivas - 5ª ed., atualiz. e aum. - Lisboa: FCA - Editora de Informática, 2012. - 
Pelfrey, R. and M.H.Hall. Art and Mass Media, New York: Harper and Row, 1985
Bernstein, David: The Design and Implementation of Multimedia Software, Jones and Bartlett Learning , Sudbury, MA, 2011
Krishna G.: The best interface is no interface. Berkeley (CA): New Riders, 2015
Murch, Walter In the Blink of an Eye Revised 2nd Edition, s.l., Silman-JamesPress, 2001. 
Davidson, D., & Carnegie-Mellon University (2010). Cross-media communications: An introduction to the art of creating integrated media experiences. PGH, Pa.: ETC Press. 

Mapa IV - Dissertação/Projeto/Estágio

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Dissertação/Projeto/Estágio
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4.4.1.1. Title of curricular unit:
Dissertation/Project/Internship

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
TD/I/D

4.4.1.3. Duração (anual, semestral ou trimestral):
Anual

4.4.1.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):
1296

4.4.1.5. Horas de contacto:
1296

4.4.1.6. Créditos ECTS:
48

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Direção de Curso

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular visa o exercício dos saberes da Multimédia, através da realização de um estágio em ambiente empresarial, ou através de um projeto de investigação ou
desenvolvimento. O produto final será uma dissertação ou relatório (projeto de desenvolvimento ou estágio). Deve configurar a identificação dos problemas e suscitar a busca
de respostas criativas e ajustadas a contextos profissionais.
Ao concluir esta unidade curricular, o aluno deverá ser capaz de:
O1- Analisar criticamente contextos de investigação/desenvolvimento/atuação no domínio da multimédia (eventualmente uma área específica);
O2 - Conceber, implementar e avaliar situações concretas em ambiente de estágio ou projetos de investigação e desenvolvimento no domínio da Multimédia;
O3 - Desenvolver instrumentação metodologicamente ajustada ao desenvolvimento do estágio/projeto de investigação/desenvolvimento;
O4 - Redigir documentação crítica acerca do estágio ou projeto desenvolvido, num documento final

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
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This curricular unit aims to exercise Multimedia knowledge, through an internship in a business environment, or through a research or development project. The final product
will be a dissertation (research project) or a report (development project or internship). It should configure the identification of problems and lead to the search for creative
answers adjusted to professional contexts.
Upon completion of this course, the student should be able to:
O1- Critically analyze research/development/action contexts in multimedia domain (possibly a specific area);
O2 - Conceive, implement and evaluate concrete situations in an internship environment or research and development projects in the Multimedia domain;
O3 - Develop methodologically adjusted instrumentation to the development of the internship/research/development project;
O4 - Write critical documentation about the internship or project developed, in a final document (scientific dissertation or project/internship report).

4.4.5. Conteúdos programáticos:
A diversidade dos contextos potenciais para a realização do trabalho de dissertação, projeto ou estágio, com a consequente variação de práticas profissionais, aconselha um
elevado grau de abertura dos tópicos programáticos, que se irão definindo/clarificando à medida que o aluno vai construindo e implementando a sua atuação. Existem, no
entanto, alguns tópicos que deverão ser contemplados:
1) Observação e análise de contextos, públicos-alvo e domínios de atuação da Multimédia;
2) Desenvolvimento de projetos de estágio, investigação ou desenvolvimento;
3) Desenvolvimento de metodologias e estratégias de análise de requisitos, desenho e implementação de soluções no domínio da Multimédia;
4) Operacionalização de metodologias e estratégias de investigação, desenvolvimento e atuação;
5) Escrita de textos científicos, académicos e profissionais.

4.4.5. Syllabus:
The diversity of potential contexts for carrying out the dissertation, project or internship work, with the consequent variation in professional practices, advises a high degree of
openness in programmatic topics, which will be defined/clarified as the student builds and implements his acting. There are, however, some topics that should be covered:
1) Observation and analysis of multimedia contexts, target audiences and domains of action;
2) Development of internship, research or development projects;
3) Development of methodologies and strategies for requirements analysis, design and implementation of solutions in the Multimedia domain;
4) Operationalization of research, development and action methodologies and strategies;
5) Writing scientific, academic and professional texts.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O conteúdo 1 visa atingir o objetivo O1.
O conteúdo 2 visa atingir o objetivo O2.
Os conteúdos 3 e 4 visam atingir o objetivo O3.
O conteúdo 5 visa atingir o objetivo O4.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Content 1 aims to achieve objective O1.
Content 2 aims to achieve objective O2.
Contents 3 and 4 aim to achieve objective O3.
Content 5 aims to achieve objective O4.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O aluno realizará a maioria do trabalho de forma autónoma, concentrando-se exclusivamente no equilíbrio da dissertação científica ou profissionalizante. A componente prática
do trabalho terá acompanhamento em ambiente laboratorial e serão promovidos seminários em que os alunos apresentam regularmente o desenvolvimento do trabalho.
A avaliação será realizada em discussão pública perante um Júri, nomeado ao abrigo da legislação em vigor.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
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The student will carry out most of the work autonomously, focusing exclusively on the balance of the scientific or professional dissertation. The practical component of the work
will be monitored in a laboratory environment and seminars will be promoted in which students regularly present the development of the work.
The evaluation will be carried out in a public discussion in front of a Jury, appointed under the current legislation.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Tendo em conta que o objetivo principal desta UC é a colocação em prática do exercício dos saberes da Multimédia, através de um estágio ou da construção de um projeto de
investigação ou desenvolvimento específico, propõem-se, por conseguinte, como metodologia a orientação individual por um docente doutorado, em contextos reais de
investigação, desenvolvimento tecnológico ou de desempenho profissional. O objetivo O4 é concretizado pelo ato orientado de escrita do texto final, sob a forma de
dissertação, relatório de projeto ou relatório de estágio. A elaboração da dissertação beneficia de um escrutínio exterior à dinâmica orientador-orientando. Neste sentido, a
apresentação pública da dissertação, perante um júri, visa proporcionar incentivos ao aluno para refletir sobre os conhecimentos e as competências adquiridos e conseguir
vertê-los sobre forma de exposição a terceiros.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Bearing in mind that the main objective of this UC is to put into practice the exercise of Multimedia knowledge, through an internship or the development of a specific research
or development project, it is therefore proposed, as a methodology, individual guidance by a doctorate professor, in real contexts of research, technological development or
professional performance. Objective O4 is achieved through the guided act of writing the final text, in the form of a dissertation, project report or internship report.
The elaboration of the dissertation benefits from a scrutiny outside the supervisor-advise dynamic. In this sense, the public presentation of the dissertation, in front of jury, aims
to provide incentives to the student to reflect on the knowledge and skills acquired and manage to translate them into a form of exposure to third parties.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Esta unidade curricular não prevê uma bibliografia básica. Cada um dos alunos, em função do tema e da tipologia escolhida, terá de consultar um conjunto alargado de
referências bibliográficas.

4.5. Metodologias de ensino e aprendizagem

4.5.1. Adequação das metodologias de ensino e aprendizagem aos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) definidos para o ciclo de estudos:
 A estratégia de ensino é baseada em técnicas ativas de aprendizagem, recorrendo ao trabalho colaborativo para aquisição de competências através da resolução de problemas

e do desenvolvimento do pensamento crítico. Desta forma procura-se estabelecer as didáticas e metodologias de ensino para satisfazer este objetivo.
 Para além da estratégia geral do curso, em cada uma das UC tem bem definidos os objetivos de aprendizagem, os resultados esperados, as estratégias de ensino-

aprendizagem, métodos e critérios de avaliação, constituindo estes elementos essenciais na perceção do volume de trabalho envolvido e, consequentemente, na formatação
das próprias unidades curriculares.

 

4.5.1. Evidence of the teaching and learning methodologies coherence with the intended learning outcomes of the study programme:
 The teaching strategy is based in active learning techniques, using collaborative work to acquire skills through problem solving and the development of critical thinking. In this

way it is tried to establish didactic and teaching methodologies to satisfy this objective.
 In addition to the general course strategy, the learning objectives, the expected results, the teaching-learning strategies, the evaluation methods and criteria are well defined in

each of the UCs. These are essential elements in the perception of the volume of work involved and, consequently, in the formatting of the curricular units themselves.
 

4.5.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho que será necessária aos estudantes corresponde ao estimado em créditos ECTS:
 A obtenção do grau de Mestre em Tecnologia Multimédia implica a obtenção de 120 ECTS ao longo de 4 semestres, correspondentes a 30 ECTS por semestre. Em cada UC, as

horas de contacto estão definidas em função dos créditos ECTS. O número de horas de trabalho adicional autónomo está também previamente quantificado e é do
conhecimento de todo o corpo docente. Em cada semestre a equipa docente deve estimar, em função das metodologias de avaliação adotadas, a quantidade de
exercícios/trabalhos/testes que podem ser exigíveis ao aluno sem comprometer a sua carga média esperada.

 No entanto, a instituição através do trabalho desenvolvido pelo Diretor de Curso, Conselho Pedagógico e o GPAM monitoriza em permanencia a quantidade de trabalho
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desenvolvida pelos alunos de forma a desencadear em tempo útil mecanismos de ajustamento, quando necessário. Os alunos são ouvidos regularmente e consultados através
de inquéritos anónimos.

4.5.2. Means to verify that the required students’ average workload corresponds the estimated in ECTS credits:
Obtaining a Master's degree in Industrial Engineering and Management implies obtaining 120 ECTS over 4 semesters, corresponding to 30 ECTS per semester. In each UC,
contact hours are defined according to ECTS credits. The number of hours of additional autonomous work is also quantified in advance and is known to the entire faculty. In
each semester, the teaching team must estimate, depending on the assessment methodologies adopted, the amount of exercises/works/tests that may be required by the
student without compromising their expected average load.
However, the institution, through the work developed by the Course Director, Pedagogical Council and the GPAM, constantly monitors the amount of work carried out by
students in order to trigger timely adjustment mechanisms, when necessary. Students are regularly heard and consulted through anonymous surveys.

4.5.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes será feita em função dos objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os responsáveis das unidades curriculares definem as metodologias de avaliação em função dos respetivos objetivos de aprendizagem. O processo interno de avaliação do
ensino e os inquéritos realizados aos alunos permitem ainda detetar e reorientar eventuais desvios.
A universidade tem ainda um regulamento interno que impõe às equipas docentes a definição prévia e atempada da metodologia de avaliação (até 15 dias após o início das
aulas), nomeadamente o número de elementos de avaliação e a sua calendarização, dando conhecimento deles aos alunos, direções de curso e conselho pedagógico. Uma das
funções das direções de curso é promover o equilíbrio dos momentos de avaliação, de forma a garantir um equilíbrio na carga de trabalho aplicada.

4.5.3. Means of ensuring that the students assessment methodologies are adequate to the intended learning outcomes:
The heads of the curricular units define the evaluation methodologies according to the respective learning objectives. The internal process of evaluation of the education and
the investigations carried out to the students also allow us to detect and reorient eventual deviations.
The university also has an internal regulation that imposes on the teaching teams the prior and timely definition of the evaluation methodology (up to 15 days after the
beginning of the classes), namely the number of evaluation elements and their timing, giving students, course directions and pedagogical advice. One of the functions of the
course directions is to promote the balance of assessment moments in order to ensure a balance in the applied workload.

4.5.4. Metodologias de ensino previstas com vista a facilitar a participação dos estudantes em atividades científicas (quando aplicável):
É necessário o uso de técnicas ativas de aprendizagem, trabalho colaborativo, aquisição de competências na resolução de problemas e no desenvolvimento do pensamento
crítico. Esta abordagem permitirá fomentar a participação dos alunos em atividades práticas, académicas e científicas. Propõe-se a conceção e a criação de espaços de
aprendizagem compartilhados, que preencham lacunas e estreitem relações para fomentar a criação de metodologias que dão origem à aprendizagem colaborativa. Nesse
sentido, a possibilidade de integrar os alunos nos laboratórios de investigação será importante. Será valorizada a demonstração de estudos de caso e/ou simulações, reflexão
sistemática em sala de aula e métodos de ensino complementares, baseados na prática ativa e participativa dos conhecimentos adquiridos. Estes ajudam os alunos a entender
o conhecimento como construção de significados compartilhados e recorrem a metodologias de ensino complementares, estimulando a autoavaliação.

4.5.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities (as applicable):
It is necessary to use active learning techniques, collaborative work, acquisition of skills in solving problems and in the development of critical thinking. This approach will
encourage student participation in practical, academic and scientific activities. It proposes the design and creation of shared learning spaces that fill gaps and strengthen
relationships to foster the creation of methodologies that give rise to collaborative learning. In this sense, the possibility of integrating students into research laboratories will
be important. Demonstration of case studies and/or simulations, systematic reflection in the classroom and complementary teaching methods, based on active and participatory
practice of acquired knowledge, will be valued. These help students understand knowledge as the construction of shared meanings and use complementary teaching
methodologies, encouraging self-assessment.

4.6. Fundamentação do número total de créditos ECTS do ciclo de estudos

4.6.1. Fundamentação do número total de créditos ECTS e da duração do ciclo de estudos, com base no determinado nos artigos 8.º ou 9.º (1.º ciclo), 18.º (2.º ciclo), 19.º (mestrado
integrado) e 31.º (3.º ciclo) do DL-74/2006, na redação dada pelo DL-65/2018:
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O número total de créditos e, consequentemente, a duração do ciclo de estudos estão de acordo com o artigo 18.º do DecretoLei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada
pelo DL-65/2018. Especificamente, o ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Tecnologia Multimédia proposto tem 120 créditos e uma duração normal de 4 semestres
curriculares de trabalho dos alunos, baseados em semestres com 30 ECTS.

4.6.1. Justification of the total number of ECTS credits and of the duration of the study programme, based on articles 8 or 9 (1st cycle), 18 (2nd cycle), 19 (integrated master) and 31
(3rd cycle) of DL no. 74/2006, republished by DL no. 65/2018:

The total number of credits and, consequently, the duration of the study cycle are in accordance with article 18 of Decree-Law no. 74/2006, of 24 March, in the wording given by
DL-65/2018. Specifically, the study cycle leading to the proposed Master's degree in Multimedia Technology has 120 credits and a normal duration of 4 curricular semesters of
student work, based on semesters with 30 ECTS.

4.6.2. Forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das unidades curriculares:
A atribuição dos ECTS foi realizada de acordo com o disposto no DecretoLei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro. Foi igualmente considerado o regulamento de aplicação de sistema
de créditos curriculares aos cursos na UTAD, o qual estabelece que 1 unidade de crédito ECTS equivale a 27 horas de trabalho total do aluno. Nestas horas incluem-se o
trabalho individual e de grupo do aluno e o contacto direto com o professor dentro e fora da sala de aula. Com base naquele parâmetro, e tendo em atenção a experiência dos
docentes, foi estimado o número de ECTS a atribuir a cada unidade curricular. Assim, os docentes das áreas científicas correspondentes fizeram uma previsão, por
extrapolação, das horas de contacto e das horas totais de trabalho do aluno.

4.6.2. Process used to consult the teaching staff about the methodology for calculating the number of ECTS credits of the curricular units:
The European Credit Transfer and Accumulation System was carried out in accordance with the provisions of Decree- Law No 42/2005 of 22 February. The regulation for the
application of curricular credits system to courses at UTAD was also considered, which establishes that 1 ECTS credit unit is equivalent to 27 hours of total student work. These
hours include individual and group work of the student and direct contact with the teacher inside and outside the classroom. Based on this parameter and taking into account
the experience of teachers, the number of ECTS to be assigned to each curricular unit was estimated. Thus, the teachers of the corresponding scientific areas, by extrapolation,
made a forecast of the contact hours and total hours of work of the student.

4.7. Observações

4.7. Observações:
 NA

4.7. Observations:
 NA

5. Corpo Docente
5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.
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5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.
Joaquim João Sousa, Tânia Rocha, Manuel Costa e Silva

5.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

5.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria / Category Grau /
Degree Vínculo/ Link Especialista

/ Specialist Área científica / Scientific Area Regime de tempo /
Employment regime

Informação/
Information

Rute Sofia Pereira
Bastardo Pinto

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Outro Não Design 100 Ficha
submetida

Joaquim João
Moreira de Sousa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-

74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018) Não Ciências da Terra e do Espaço 100 Ficha
submetida

Salviano Filipe Silva
Pinto Soares

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-

74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018) Engenharia Electrotécnica 100 Ficha
submetida

Maximino Esteves
Correia Bessa

Professor Associado ou
equivalente Doutor Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-

74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018)
Ciências Exactas, Naturais e Tecnológicas -
Ciências da Engenharia 100 Ficha

submetida
Manuel Costa e
Silva

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Outro Não Arte dos Media 60 Ficha

submetida

Isolino Alves de
Sousa

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Outro Não Cinema e Audiovisual 15 Ficha
submetida

Tânia de Jesus
Vilela da Rocha

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-

74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018) Informática 100 Ficha
submetida

Diana Carneiro
Machado de
Carvalho

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-
74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018) Não

Ciências da Engenharia e Tecnologias -
Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e
Informática

100 Ficha
submetida

José Manuel
Carvalho de Sousa

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Outro Não Informática 40 Ficha
submetida

Teresa de Jesus
Batista Vieira

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Outro Digital Media - Tecnologia 20 Ficha
submetida

Luis Filipe Leite
Barbosa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-

74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018) Não Informática 100 Ficha
submetida

Manuel José Cabral
dos Santos Reis

Professor Associado ou
equivalente Doutor Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-

74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018) Não Processamento de sinal 100 Ficha
submetida

      935  

<sem resposta>

5.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

5.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f/annexId/986f64eb-2b0f-01b2-1905-61561bc75875
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f/annexId/6453e75f-94cf-0248-8345-615d6b1c56d7
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f/annexId/99d025bd-cae1-f0bf-1154-615d6bbbcd99
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f/annexId/adfbb1b9-9bb4-c102-05f4-615d6b0fbca8
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f/annexId/fbe70232-8a74-b77c-9a4a-615d6c1bee87
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f/annexId/31624656-322f-b3d8-250f-615d6cc18704
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f/annexId/4803588a-58c1-8e11-9fe4-615d6c3a4261
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f/annexId/d62dcdfa-2d8f-9ef9-b9e2-615d6d4a8872
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f/annexId/cb6a2b65-bc35-752a-683f-615d6de87992
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f/annexId/59063788-68e0-3eaa-7e0e-616053a41604
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f/annexId/b9af30d1-93ad-8d12-df07-6166a7c6dbac
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/d0f4f3da-35db-940f-cf30-6131317da209/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f/annexId/e40a53a3-1f74-05b3-9df3-616749818a88
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5.4.1.1. Número total de docentes.
12

5.4.1.2. Número total de ETI.
9.35

5.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos integrados na carreira docente ou de investigação (art.º 3 DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018).

5.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos integrados na carreira docente ou de investigação (art.º 3 DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018).* /
"Career teaching staff” – teachers of the study programme integrated in the teaching or research career.*

Vínculo com a IES / Link with HEI % em relação ao total de ETI / % of the total of FTE
Outro 25.133689839572 100
Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018) 74.866310160428 100

5.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor

5.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor* / "Academically qualified teaching staff” – staff holding a PhD*

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding a PhD (FTE): 9.35 100

5.4.4. Corpo docente especializado

5.4.4. Corpo docente especializado / Specialised teaching staff.

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Doutorados especializados na(s) área(s) fundamental(is) do CE (% total ETI) / PhDs specialised in the fundamental area(s) of the study programme (% total FTE) 9.35 100
Não doutorados, especializados nas áreas fundamentais do CE (% total ETI) / Staff specialised in the fundamental areas of the study programme not holding PhDs in these areas
(% total FTE) 0 0

Não doutorados na(s) área(s) fundamental(is) do CE, com Título de Especialista (DL 206/2009) nesta(s) área(s)(% total ETI) / Specialists not holding a PhD, but with a Specialist
Title (DL 206/2009) in the fundamental area(s) of the study programme (% total FTE) 0 0

% do corpo docente especializado na(s) área(s) fundamental(is) (% total ETI) 100
% do corpo docente doutorado especializado na(s) área(s) fundamental(is) (% docentes especializados) 100

5.4.5. Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados (art.º 29.º DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018)

5.4.5. Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados (art.º 29.º DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018)
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/ Teaching Staff integrated in Research Units of the Institution, its subsidiaries or integrated centers (article 29, DL no. 74/2006, as written in the DL no. 65/2018)

Descrição ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados / Teaching Staff integrated in Research Units of the
Institution, its subsidiaries or integrated centers 8 85.561497326203

5.4.6. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente.

5.4.6. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente. / Stability and development dynamics of the teaching staff

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos de carreira com uma ligação à instituição por um período superior a três anos / Career teaching staff of the study programme with a link to
the institution for over 3 years 7 74.866310160428 9.35

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number of teaching staff registered in PhD programmes for over
one year 0 0 9.35

Pergunta 5.5. e 5.6.

5.5. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional.
 O Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da UTAD (DR-2.ª série, nº 85 de 3/5/2016) e o Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes das Escolas

da UTAD (DR-2.ª série, nº 94 de 16/5/2017) dão indicações precisas sobre a avaliação trienal do corpo docente nas suas diferentes vertentes de atividade.
 Concomitantemente, em cada semestre é realizada a avaliação pelos estudantes do ciclo de estudos, através de questionários pedagógicos que visam aferir a qualidade do

ensino das Unidades Curriculares e o desempenho pedagógico dos docentes. Estes questionários têm carácter obrigatório, embora seja dada possibilidade ao estudante de
não responder mediante justificação. Os resultados são comunicados aos docentes, para que possam proceder à autoavaliação do seu desempenho e propor alterações
relativamente aos objetivos, conteúdos programáticos, regime de funcionamento, sistema de avaliação, entre outros parâmetros, de modo a procurar melhorar o processo de
ensino-aprendizagem.

 

5.5. Procedures for the assessment of the teaching staff performance and measures for their permanent updating and professional development.
 UTAD Teachers' Performance Evaluation Regulation (DR-2nd series, nr. 85, 3/5/2016) and UTAD School Teachers' Performance Evaluation Regulation (DR-2nd series, nr. 94,

16/5/2017) offer precise indications on teachers' assessment, to which the faculty members are subject, every three years.
 At the same time, in each semester the study cycles are evaluated by the students through pedagogical questionnaires that aim to assess the teaching quality of the Curricular

Units and the pedagogical performance of the teachers. These questionnaires are compulsory, although it is given the possibility for justification in case the student does not
want to answer. The results are communicated to the teachers so that they can make a self-evaluation of their performance and to propose changes concerning the objectives,
syllabus, operating method, evaluation system, among other parameters, in order to improve the teaching-learning process.

 

5.6. Observações:
 NA

5.6. Observations:
 NA
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6. Pessoal Não Docente
6.1. Número e regime de tempo do pessoal não-docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

A Escola de Ciências e Tecnologia (ECT) tem como apoio de recursos humanos um conjunto de 13 funcionários administrativos e técnicos, com a formação adequada para o
suporte das tarefas extracurriculares referentes ao curso. Na medida em que parte dos recursos técnicos, humanos e materiais são partilhados com outros cursos da ECT,
também estes funcionários são partilhados nesse processo.
Este corpo de funcionários tem revelado excelente desempenho no apoio a outros cursos de 1.º, 2.º e 3.º ciclos lecionados na ECT, garantindo o apoio administrativo de toda a
documentação inerente aos diversos cursos da ECT e o auxílio técnico nas tarefas auxiliares necessárias, em especial nos laboratórios de ensino e de investigação.

6.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
The School of Science and Technology (ECT) has a human resources support staff of 13 administrative and technical staff, with adequate training to support the extracurricular
tasks related to the course. To the extent that some of the technical, human and material resources are shared with other ECT courses, these are shared in this process.
This staff has shown excellent performance in supporting other 1st, 2nd and 3rd cycle courses taught in ECT by ensuring the administrative support of all the documentation
inherent in the various ECT courses and the technical assistance in the auxiliary tasks required in particular in the laboratories teaching and research.

6.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
A Escola de Ciências e Tecnologia apoia todos os cursos ancorados com os seus recursos humanos, com 5 técnicos superiores, que apoiam os laboratórios (3 com
doutoramento e 2 com licenciatura), com 6 assistentes técnicos, (1 licenciado, 1 a frequentar o ensino superior e 3 com 12.º ano), e com 2 assistentes operacionais (um a
frequentar o ensino superior e um com o 6.º ano de escolaridade).
Além do pessoal afeto à ECT, a UTAD tem os serviços centrais de apoio (i) Serviços Académicos; (ii) Serviço de Apoio ao Estudante; (iii) Serviços de Bibliotecas e
Documentação; (iv) GPAM Gab de Qualidade; (v) Gabinete de Apoio a Projetos; (vi) Gabinete de Comunicação e Imagem; (vii) Serviços de Informática, (viii) GRIM Gabinete de
Relações Internacionais e Mobilidade.

6.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The School of Science and Technology supports all courses anchored with its human resources, with 5 superior technicians who support the laboratories (3 with doctorates and
2 with bachelor's degree), with 6 technical assistants (1 graduate, 1 to attend higher education and 3 with 12 years), and with 2 operational assistants (one to attend higher
education and one with the 6th year of schooling).
In addition to personnel assigned to ECT, UTAD has the central support services (i) Academic Services; (ii) Student Support Service; (iii) Library and Documentation Services;
(iv) GPAM Quality ; (v) Project Support Office; (vi) Communication and Image Office; (vii) IT Services, (viii) GRIM Office of International Relations and Mobility.

6.3. Procedimento de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional. 
A avaliação dos trabalhadores não docentes é realizada através da aplicação do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP),
sendo de caráter bienal. No início de cada ciclo avaliativo são acordados os objetivos operacionais que devem ser alcançados pelos avaliados das diferentes unidades
funcionais. São determinadas as competências que os mesmos devem demonstrar possuir atendendo ao grupo profissional a que pertencem. Os parâmetros, resultados e
competências estão ajustados/alinhados com os objetivos estratégicos e da própria missão da Instituição. A atualização e desenvolvimento profissional são concretizados
através da realização de ações de formação profissional em áreas relevantes para os postos de trabalho, as quais decorrem na própria Universidade, sendo alguns cursos de
formação frequentados no exterior. São efetuadas mobilidades entre serviços para a melhor adequação das aptidões dos trabalhadores às diferentes funções a desenvolver.

6.3. Assessment procedures of the non-academic staff and measures for its permanent updating and personal development 
The evaluation of non-teaching workers is carried out through the application of the Integrated Management and Performance Evaluation System in Public Administration
(SIADAP), being biennial. The operational objectives, that should be achieved by each evaluated of different functional areas, are agreed upon at the beginning of each
evaluative cycle. It is determined the skills that they must demonstrate in the professional group where they belong. The results and competencies parameters are
adjusted/aligned with the Institution's own strategic goals and mission. The updating and professional development are accomplished through the realization of professional
training actions in relevant areas to the jobs, which take place in the University, with some training courses frequented abroad. Mobility between services is carried out to better
adaption of the workers' skills to the different functions to be developed.
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7. Instalações e equipamentos
7.1. Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas de computadores, etc.):

O Campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, abrange uma área de mais de 130 ha, com mais de 30 edifícios, dedicados ao ensino, à investigação e à prestação
de serviços.
Os principais serviços são: Serviços de Documentação e Bibliotecas 7153m2, Serviços de Informática e de Comunicações 356m2, Serviços de Recursos Humanos 178m2,
Serviços Financeiros e Patrimoniais 384m2, Serviços Académicos 723m2, Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Ativa 334m2, Gabinete de Apoio a Projetos - 337m2, Gabinete de
Gestão da Qualidade 109m2, Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade 159m2, Unidade de Apoio Técnico, Manutenção e Segurança 116m2, Unidade de Microscopia
Eletrónica 113m2.
Destacam-se ainda os Serviços de Informática e Comunicações, a Reprografia e a Ação Social, e o acesso à Internet por WiFi (eduroam), generalizado nas instalações da UTAD.

7.1. Facilities used by the study programme (lecturing spaces, libraries, laboratories, computer rooms, ...):
The Campus of the University of Trás-os-Montes and Alto Douro, which covers an area of over 130 ha, with more than 30 buildings dedicated to teaching, research and service
rendering.
The main services are: Documentation and Library Services 7153m2, Computer and Communications Services -356m2, Human Resources Services 178m2, Financial and
Property Services 384m2, Academic Services - 723m2, Office of Support to the Insertion in the Active Life 334m2, Office of Support to Projects 337m2, Office of Quality
Management 109m2, Office of International Relations and Mobility 159m2, Technical Support Unit, Maintenance and Security 1156m2, Electronic Microscopy Unit 113m2.
The Computer and Communications Services, Reprography and Social Action, WiFi Internet access (eduroam), which is widespread in UTAD's facilities also stand out.

7.2. Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e científicos, materiais e TIC):
A UTAD iniciou há mais de uma década um forte investimento na área da multimédia, com a oferta dos 1.º e 2.º ciclos em CM. O aparecimento destes cursos levou à criação do
Laboratório de Artes Visuais e Multimédia, equipados com os mais recentes equipamentos tecnológicos, fundamentais para o desenvolvimento dos projetos dos alunos e para
apoiarem a realização das aulas. 
A estratégia de investigação da UTAD, em cooperação com o INESC TEC, levou à criação de dois espaços físicos para o desenvolvimento de atividades de investigação: o
MASSIVE Virtual Reality Laboratory; e o Human Computer Interaction Laboratory - HCILab. Os laboratórios são liderados por investigadores da UTAD, que integram o corpo
docente do mestrado, acolhendo também outros docentes e investigadores da UTAD e outras instituições parceiras. Estes laboratórios não acolhem diretamente aulas, mas
permitem a realização de atividades de investigação, facilitando assim a integração de alunos nos projetos aí desenvolvidos.

7.2. Main equipment or materials used by the study programme (didactic and scientific equipment, materials, and ICTs):
UTAD has started a strong investment in the area of multimedia for more than a decade, with the offer of the 1st and 2nd cycles in Communication and Multimedia. This courses
led to the creation of the Laboratory of Visual Arts and Multimedia, equipped with the latest technological equipment, crucial to the development of the students' projects and
also to support the classes. UTAD’s research strategy, in cooperation with INESC TEC, lead to the creation of two physical spaces for developing research activities: the
MASSIVE Virtual Reality Laboratory; and the Human Computer Interaction Laboratory - HCILab. Both laboratories are leaded by UTAD researchers who are professors in the
master program, integrating also other researchers and professors from UTAD and other partner institutions. These laboratories do not host directly classes but allow research
to be conducted there, supporting the integration of students in the projects.

8. Atividades de investigação e desenvolvimento e/ou de formação avançada e desenvolvimento profissional de alto
nível.
Pergunta 8.1. a 8.4.
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8.1. Unidade(s) de investigação, no ramo de conhecimento ou especialidade do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica.
 https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/research-centers/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f

 8.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos, em revistas de circulação internacional com revisão por pares, livros ou capítulos de livro,
relevantes para o ciclo de estudos, nos últimos 5 anos.

 https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f
 8.3. Mapa-resumo de atividades de desenvolvimento de natureza profissional de alto nível (atividades de desenvolvimento tecnológico, prestação de serviços ou formação

avançada) ou estudos artísticos, relevantes para o ciclo de estudos:
 https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f

 8.4. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área
do ciclo de estudos. 

• LITHME: Language In The Human-Machine Era, June 2020 to May 2024. Entidade financiadora: COST (European Cooperation in Science and Technology) Action, Referência do
projeto: CA 19102. Finaciamento 491.753,39€ (mais informação https://lithme.eu/)

 • INCLUDING - Innovative Cluster on raDIological and Nuclear emerGencies, agosto 2019 a julho 2024. Entidade financiadora: Programa de Investigação e Inovação Horizonte
2020 da União Europeia Referência do projeto: 833573. Total financiamento 3.585.528,75€, cabendo à UTAD 477.500,00€ (mais informação https://including-cluster.eu/)

 • PomoTurVR - Promoção de destinos turísticos com meios imersivos multisensoriais. 2018 a 2021. Entidade financiadora: FCT, Referência do projeto: PTDC/EGE-
OGE/31309/2017. Financiamento 227.669,45€ (mais informação https://www.inesctec.pt/pt/projetos/promotourvr)

 • PERFECT - Perceptual Equivalence in virtual Reality For authEntiC Training. Julho de 2018 a dezembro 2020. Entidade financiadora: FCT, Referência do projeto: PTDC/CCI-
COM/28618/2017. Financiamento 246.984,87 € (mais informação https://www.inesctec.pt/en/projects/perfect)

 • CHIC – Cooperative Holistic View on Internet and content. Outubro 2017 a dezembro de 2020. Entidade financiadora: P2020, Referência do projeto: Mobilizador Nº 24498.
Fianciamento total 9.553.151,98€, cabendo à UTAD 443.746,15€ (mais informação https://www.ccg.pt/my-product/chic/)

 • DOUROTUR - Turismo e Inovação Tecnológica no Douro. Maio 2016 a outubro de 2019. Referência do projeto: NORTE-01-0145-FEDER-000014. Financiamento 679.458,26 €
(mais informação https://dourotur.utad.pt/)

 • TEC4Growth - RL FourEyes - Intelligence, Interaction, Immersion and Innovation for media industries. Julho de 2015 a junho de 2019. Referência do projeto: NORTE-01-0145-
FEDER-000020. Financiamento 3.790.261,97€ (mais informaçao http://tec4growth.inesctec.pt/)

 • MixAR – Sistema de Realidade Mista Adaptativa para Sítios Arqueológicos. Dezembro 2013 a junho 2015, Referência 38803, financiado por COMPETE/QREN. Total do
financiamento 325.653,69€, cabendo à UTAD 200.351,47€

 • Apoio à Formação de Estudantes que Frequentam Estabelecimentos de Ensino que Ministram Cursos Especializados na Área do Cinema e do Audiovisual (2020-2022). Valor
Global 23.739,00 €. Entidade Financiadora Instituto de Cinema e do Audiovisual (ICA). 

 • Apoio à Formação de Estudantes que Frequentam Estabelecimentos de Ensino que Ministram Cursos Especializados na Área do Cinema e do Audiovisual (2017-2019). Valor
Global 20.355,00 €. Entidade Financiadora Instituto de Cinema e do Audiovisual

 • Apoio à Formação de Estudantes que Frequentam Estabelecimentos de Ensino que Ministram Cursos Especializados na Área do Cinema e do Audiovisual (2014-2016). Valor
Global 17.600,00 €. Entidade Financiadora Instituto de Cinema e do Audiovisual

 

8.4. List of main projects and/or national and international partnerships underpinning the scientific, technologic, cultural and artistic activities developed in the area of the study
programme. 

• LITHME: Language In The Human-Machine Era, June 2020 to May 2024. Funding entity: COST (European Cooperation in Science and Technology) Action, Reference: CA 19102.
Funds 491.753,39€ (more information https://lithme.eu/)

 • INCLUDING - Innovative Cluster on raDIological and Nuclear emerGencies, August 2019 to July 2024. Funding entity: Programa de Investigação e Inovação Horizonte 2020 da
União Europeia Referência do projeto: 833573. Total funding 3.585.528,75€, UTAD 477.500,00€ (more information https://including-cluster.eu/)

 • PomoTurVR - Promotion of tourist destinations with immersive multisensory means. 2018 to 2021. Funding entity: FCT, Reference: PTDC/EGE-OGE/31309/2017. Funds
227.669,45€ (more information https://www.inesctec.pt/pt/projetos/promotourvr)

 • PERFECT - Perceptual Equivalence in virtual Reality For authEntiC Training. July 2018 to December 2020. Funding entity: FCT, Reference: PTDC/CCI-COM/28618/2017. Funds
246.984,87 € (more information https://www.inesctec.pt/en/projects/perfect)

 • CHIC – Cooperative Holistic View on Internet and content. October 2017 to December 2020. Funding entity: P2020, Reference: Mobilizador Nº 24498. Total funds 9.553.151,98€,
UTAD 443.746,15€ (more information https://www.ccg.pt/my-product/chic/)

 • DOUROTUR - Tourism and Technological Innovation in the Douro. May 2016 to October 2019. Reference: NORTE-01-0145-FEDER-000014. Funds 679.458,26 € (more information
https://dourotur.utad.pt/)

 • TEC4Growth - RL FourEyes - Intelligence, Interaction, Immersion and Innovation for media industries. July 2015 to June 2019. Reference: NORTE-01-0145-FEDER-000020.
Funds 3.790.261,97€ (more information http://tec4growth.inesctec.pt/)

 

https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/research-centers/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f
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• MixAR – Adaptive Mixed Reality System for Archaeological Sites. December 2013 to June 2015, Reference 38803, funded by COMPETE/QREN. Total funds 325.653,69€, UTAD
200.351,47€
• Support for the training of students who attend educational establishments that offer specialized courses in the field of cinema and audiovisual (2020-2022). Valor Global
23.739,00 €. Funding entity Institute of Cinema and Audiovisual (ICA). 
• Support for the training of students who attend educational establishments that offer specialized courses in the field of cinema and audiovisual (2017-2019). Valor Global
20.355,00 €. Funding entity Institute of Cinema and Audiovisual 
• Support for the training of students who attend educational establishments that offer specialized courses in the field of cinema and audiovisual (2014-2016). Valor Global
17.600,00 €. Funding Institute of Cinema and Audiovisual

9. Enquadramento na rede de formação nacional da área (ensino superior público)
9.1. Avaliação da empregabilidade dos graduados por ciclo de estudos similares com base em dados oficiais:

Apesar do contexto económico, agravado pela pandemia, a formação ministrada aos diplomados com formações similares à que se propõe, tem permitido encontrar emprego
nas áreas de formação com alguma facilidade. Em números, a consulta da página web da Direção Geral de Estatísticas de Educação e Ciência (https://www.dgeec.mec.pt/),
permite concluir que o cursos similares apresentam em termos globais uma taxa de empregabilidade da ordem dos 93%. Este valor está em linha com aquele que se obtém
consultando a página http://infocursos.mec.pt/, em que cerca de 9% de recém-formados estão inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional. É de salientar que a
direção do 1.º ciclo em comunicação e multimédia é frequentemente diretamente contactada, por empresas e instituições, à procura de graduados com este tipo de formação.
De realçar que os números apresentados são penalizadores, pois incluem algumas formações de cariz artístico, normalmente com menos procura por parte do mercado.

9.1. Evaluation of the employability of graduates by similar study programmes, based on official data:
Despite the economic context, worsen by the pandemic, most graduates were able to find employment in the training areas. Consulting the General Direction of Education and
Science Statistics (https://www.dgeec.mec.pt/), it is possible to conclude that similar courses at the national level present an employability rate of 93%. This value is in line with
that is obtained by consulting the page http://infocursos.mec.pt/, in which about 9% of recent graduates are enrolled in the Institute of Employment and Training. It should be
noted that the direction of the 1st cycle in communication and multimedia is often directly contacted by companies and institutions, looking for graduates with this type of
training. It should be noted that the rates presented are detrimental, as they include some artistic formations, usually with less demand on the part of the market.

9.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
Analisando os dados da procura/entradas relativas ao ano letivo 2020/21 em cursos de 2.º ciclo com propostas curriculares similares (Multimédia, UPorto; Comunicação
audiovisual e multimédia; IADE; Comunicação e multimédia, UAveiro; Audiovisuais e multimédia, UCoimbra e; Tecnologias da Informação, Comunicação e Multimédia; ISMAI) é
possível concluir que a taxa de ocupação está muito próxima dos 100% e que a procura ultrapassa, largamente, a oferta. Considerando a importância crescente das tecnologias
multimédias nas diversas áreas socioeconómicas, e o nível de interesse da maioria dos jovens por estas áreas digitais, é de supor que a procura continuará muito alto nos
próximos anos. Por outro lado, o nosso alvo principal serão os alunos que terminam os 1.ºs ciclos em comunicação e multimédia e em ciências da comunicação da UTAD (+140
alunos/ano) que vêm, agora, a possibilidade de prosseguirem a sua formação, numa área do seu interesse, na mesma universidade.

9.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
Analyzing demand/entrance data for the 2020/21 academic year in 2nd cycle courses with similar curricular proposals (Multimedia, UPorto; Audiovisual and multimédia
communication; IADE; Communication and multimedia, UAveiro; Audiovisual and multimedia, UCoimbra and; Information, Communication and Multimedia Technologies; ISMAI)
it is possible to conclude that the occupancy rate is very close to 100% and that demand greatly exceeds supply. Considering the growing importance of multimedia
technologies in different socioeconomic areas, and the level of interest of the majority of young people in these digital areas, it is to be assumed that demand will remain very
high in the coming years. On the other hand, our main target will be the students who finish the 1st cycles in communication and multimedia and in communication sciences at
UTAD (+140 students/year) who now see the possibility of continuing their training in an area of interest, at the same university.

9.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares: 



2/9/22, 4:24 PM NCE/21/2100258 — Apresentação do pedido corrigido - Novo ciclo de estudos

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=e9b35fea-71bb-094f-5720-6155c019ce01&formId=15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f&lang%5B%5D=pt&lang%5B%5D=en 58/65

As Universidades publicas do Porto e de Aveiro, assim como algumas instituições privadas de ensino superior nessa mesma região do litoral, apresentam formações com
alguns pontos de contacto. É, por isso, possível estabelecer parcerias, sobretudo em termos de desenvolvimento de projetos comuns. De salientar, no entanto, que esta oferta
é distinta de todas as que existem, quer do ponto de vista do plano curricular quer do ponto de vista do teor mais prático, na lógica de “aprender fazendo”.

9.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes: 
The public universities of Porto and Aveiro, as well as some private higher education institutions in the same coastal region, present training with some contact points. It is,
therefore, possible to establish partnerships, especially in terms of developing common projects. It should be noted, however, that this offer is different from all that exist, both
from the point of view of the curricular plan and from the point of view of the more practical content, in the logic of “learning by doing”.

10. Comparação com ciclos de estudos de referência no espaço europeu
10.1. Exemplos de ciclos de estudos existentes em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino Superior com duração e estrutura semelhantes à proposta: 

- Game Design, University of Europe for Applied Sciences, Alemanha (mais virada para jogos)
- Advanced Master in Video Game Design, Modeling and Programming, CEI Escuela de Diseño y Marketing, Espanha
- Master's Degree in Design, Visual and Multimedia Communication, Sapienza University of Rome, Itália
- Master in Computer Graphics and Multimedia, Brno University of Technology, República Checa
- Master in Audiovisual Communication and Multimedia, IADE, Portugal
- Comunicación Multimedia – Universidad del Pais Vasco, espanha;
- Comunicación Multimedia – Tracor (The communication Arts Institut), Espanha;

10.1. Examples of study programmes with similar duration and structure offered by reference institutions in the European Higher Education Area:
- Game Design, University of Europe for Applied Sciences, Germany (more game-oriented)
- Advanced Master in Video Game Design, Modeling and Programming, CEI Escuela de Diseño y Marketing, Spain
- Master's Degree in Design, Visual and Multimedia Communication, Sapienza University of Rome, Italy
- Master in Computer Graphics and Multimedia, Brno University of Technology, Czech Republic
- Master in Audiovisual Communication and Multimedia, IADE, Portugal
- Comunicación Multimedia – Universidad del Pais Vasco, Spain;
- Comunicación Multimedia – Tracor (The communication Arts Institut), Spain;

10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos existentes em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino Superior:
Nas várias áreas das tecnologias multimédia/digitais, é importante permitir a transmissão de objetivos projetados para preparar os alunos com competêmcias de liderança e
conhecimento necessários para os ajudar a assumir papéis ativos em muitos aspetos do processo de desenvolvimento na área dos medias digitais. Tal como em outras
formações de 2.º ciclo a nível europeu, a maioria das unidades curriculares são apoiadas por seminários e workshops/oficinas ministrados por especialistas. É de fundamental
importância a aplicação de estratégias de ensino que suportem os alunos e lhes demonstrem tópicos objetivamente capazes de os preparar para o trabalho no setor, e lhes
possam sugerir várias áreas de criação digital, sejam elas nos setores de audiovisual, design de jogos ou de interação.

10.2. Comparison with the intended learning outcomes of similar study programmes offered by reference institutions in the European Higher Education Area:
In the different areas of multimedia/digital technologies, it is important to enable the transmission of objectives designed to prepare students with the necessary leadership
skills and knowledge to help them take active roles in many aspects of the development process in the field of digital media. As in other 2nd cycle courses at European level,
most curricular units are supported by seminars and workshops taught by specialists. It is of fundamental importance to apply teaching strategies that support students and
demonstrate topics that are objectively capable of preparing them for work in the sector, and can suggest to them various areas of digital creation, whether in the audiovisual,
game or interaction design.
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11. Estágios e/ou Formação em Serviço
11.1. e 11.2 Estágios e/ou Formação em Serviço

Mapa VII - Protocolos de Cooperação

Mapa VII - Filmes da mente

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Filmes da mente

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._carta conforto - Filmesdamente 2021_signed_opt.pdf

 

Mapa VII - Cine Clube de Avanca

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Cine Clube de Avanca

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Carta Conforto_Cine-Clube de Avanca_opt.pdf

 

Mapa VII - LK Com

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 LK Com

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Carta de Conforto LKCom_opt.pdf

 

Mapa VII - Filmógrafo

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Filmógrafo

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._CartaConforto_Filmografo-compressed.pdf

 

Mapa VII - Opal Publicidade

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Opal Publicidade

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._01_Opal-compressed.pdf

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/c0e70a18-1767-c381-68d8-61561b5c1c07
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/d94eced3-f085-849a-dc44-616688c2f8ba
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/bf98da34-c1f8-c087-e8eb-616689191be1
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/745a819d-88b7-ac5b-ea11-616689657128
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/31851b9b-1451-fdbd-026c-61668d9440f0
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Mapa VII - Creative Lemons

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Creative Lemons

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._02_creativeLemons (1).pdf

Mapa VII - DomDigital

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 DomDigital

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._03_domdigital (1).pdf

 

Mapa VII - O Cubo

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 O Cubo

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo_assinado_163-e-COM-MULT-2017.pdf

 

Mapa VII - AdClick

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 AdClick

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Protocolo UTAD_adclick1 (1).pdf

 

Mapa VII - Mindera

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Mindera

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._mindera (1).pdf

 

Mapa VII - Blip

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Blip

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/c341e45c-3484-1953-579d-61668d45b2d6
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/3c9dbb5b-ce3e-f5e7-2c9c-61668e632bc7
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/5b0cb84e-ef5c-4de5-dc0f-61669118642c
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/b38e2a7b-1b76-acb2-ffa5-61669115c75e
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/97492d56-360a-00f1-726b-616691ba0c58
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11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._blip (1).pdf

Mapa VII - Armazém criativo

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Armazém criativo

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._armazem (1).pdf

 

Mapa VII - Cimbalino

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Cimbalino

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Cimbalino (1).pdf

 

Mapa VII - Lightbox

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Lightbox

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 11.1.2._Lightbox (1).pdf

 
11.2. Plano de distribuição dos estudantes

11.2. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio e/ou formação em serviço demonstrando a adequação dos recursos disponíveis.(PDF, máx. 100kB).
 11.2._Untitled (3).pdf

 
11.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios e/ou formação em serviço.

11.3. Recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios e/ou formação em serviço:
 Tal como explicado no documento incluído no campo 11.2, os alunos são colocados nas empresas parceiras em função das suas preferências e do seu perfil. Cada aluno terá,

pelo menos, dois orientadores: um membro da entidade acolhedora, que ficará responsável por acompanhar o aluno na empresa e por garantir que este dispõe das condições
necessárias para cumprir o seu plano de trabalhos. Um professor do ciclo de estudos (eventualmente mais, dependendo da área do estágio) ficará responsável por parte da
universidade, garantindo que o plano é cumprido dos pontos de vista científico e prático. É, ainda, definido um calendário para reuniões presenciais e frequentes entre o
orientador científico e o aluno para, em conjunto, avaliarem o trabalho desenvolvido, planearem o seguinte e esclarecerem eventuais dúvidas.

 Em caso de necessidade, todos os alunos poderão recorrer ao equipamento e às instalações da UTAD, nomeadamente aos laboratórios.

11.3. Institution’s own resources to effectively follow its students during the in-service training periods:
 As explained in the document included in field 11.2, students are placed in partner companies according to their preferences and profile. Each student will have at least two

supervisors: a member of the host entity, who will be responsible for accompanying the student in the company and for ensuring that he/she has the necessary conditions to
fulfill his/her work plan. A professor from the study cycle (possibly more, depending on the internship area) will be responsible for part of the university, ensuring that the plan

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/20d8e5df-9b74-262e-ef16-6166922d94fb
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/455a0fe9-1634-c1b0-3956-61669388b117
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/1d4e796c-7ab4-9a30-a093-61669301f18d
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f/questionId/d2351ce2-1e59-f26c-3c9f-613131547214/annexId/68b13cb2-5b01-ca5a-3552-61669377b064
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f/questionId/d2439386-99d0-cb52-3e04-61313132ffe4
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is fulfilled from a scientific and practical point of view. A calendar is also defined for face-to-face and frequent meetings between the scientific advisor and the student to jointly
assess the work developed, plan the next one and clarify any doubts.
In case of need, all students will be able to use the equipment and facilities of UTAD, namely the laboratories.

11.4. Orientadores cooperantes

11.4.1. Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço, negociados entre a instituição de ensino superior e as instituições
de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx. 100kB).

11.4.1 Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço, negociados entre a instituição de ensino superior e as instituições
de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx. 100kB).

 11.4.1_Untitled (3).pdf
 

11.4.2. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com estágio obrigatório por lei)

11.4.2. Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com estágio obrigatório por Lei) / External supervisors
responsible for following the students' activities (mandatory for study programmes with in-service training mandatory by law)

Nome / Name Instituição ou estabelecimento a que
pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional (1)/ Professional
qualifications (1)

Nº de anos de serviço / Nº of
working years

A definir, em junção da empresa
acolhedora eleger da lista (+100) de parceiros disponíveis Especialista na área de formação Especialista

12. Análise SWOT do ciclo de estudos
12.1. Pontos fortes:

 • O curso está enquadrado nos objetivos da instituição e é suportado pela definição estratégica da Escola de Ciências e Tecnologia e do Departamento de Engenharias que o
coordena.

 • A estrutura do curso encontra-se alinhada com as referências nacionais e internacionais, quer no processo de criação, quer na posterior adequação a Bolonha, para além de
se ter em conta o perfil de saída desejado para os alunos e a análise exaustiva de cursos similares em Portugal, e na Europa.

 • Foram consideradas globalmente as recomendações da European University Association. O número de alunos previsto por ano letivo, entre 10 a 20, permite realizar ensino e
investigação de elevada qualidade, possibilitando uma grande proximidade entre orientadores e alunos refletida no tempo que é dedicado ao desenvolvimento de projetos de
investigação.

 • A estrutura organizacional permite uma eficiente gestão das atividades de ensino e investigação e promove a proximidade entre os vários intervenientes.
 • A área científica do mestrado é estratégica no contexto nacional e internacional, existindo uma importante procura de recursos humanos altamente qualificados.

 • O crescimento do número de artigos publicados em revistas científicas internacionais, por parte dos docentes do ciclo de estudos, grande parte delas indexadas pelo JCR,
revela um elevado grau de desempenho e de qualidade.

 • As infraestruturas e equipamentos afetos ao curso permitem o seu funcionamento nas melhores condições, reunindo todas as condições necessárias para uma formação
deste tipo. O curso dispõe de dois laboratórios Multimédia, devidamente equipados totalizando mais de 200m2 onde os alunos dispõem de condições de investigação
adequadas.

 • O MASSIVE, permite aos alunos contactar e explorar as mais modernas tecnologias no mundo da realidade virtual.
 • A rede de contactos e os projetos e protocolos de investigação com outras entidades nacionais e estrangeiras proporcionam oportunidades de investigação integrada em

equipas e contextos de grande exigência científica.
 • A assinatura B-On, a rede sem fios em todo o campus e o apoio informático especializado potenciam as atividades de investigação.

 • O software disponível é adequado na maior parte das áreas e a existência de projetores multimédia em todas as salas fomentam a aplicação de novas metodologias de ensino.

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/15733dfc-41b7-1370-b73d-61561b04b27f/questionId/d2678ab9-e7ef-3f70-1880-6131317b9d27
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12.1. Strengths:
• The course is framed within the institution's objectives and is supported by the strategic definition of the School of Science and Technology and the Department of
Engineering that coordinates it.
• The course structure is in line with national and international references, both in the creation process and in the subsequent adaptation to Bologna, in addition to taking into
account the desired exit profile for students and the exhaustive analysis of similar courses in Portugal and in Europe;
• The recommendations of the European University Association were considered globally. The expected number of students per academic year, between 10 and 20, allows for
high quality teaching and research, enabling a great proximity between supervisors and students, reflected in the time dedicated to the development of research projects.
• The organizational structure allows for an efficient management of teaching and research activities and promotes proximity between the various actors.
• The growth in the number of articles published in international scientific journals, most of them indexed by the JCR, reveals a high level of performance and quality.
• The infrastructure and equipment related to the course allow it to function in the best conditions, bringing together all the necessary conditions for training of this type. The
course has two multimedia laboratories, fully equipped, totaling more than 200m2 where students have adequate research conditions.
• MASSIVE lab allows students to contact and explore the most modern technologies in the world of virtual reality.
• The network of contacts and research projects and protocols with other national and foreign entities provide opportunities for integrated research in teams and contexts of
great scientific demand.
• The B-On subscription, the wireless network across the campus and specialized IT support enhance the research activities.
• The software available is suitable in most areas and the existence of multimedia projectors in all rooms encourage the application of new teaching methodologies.

12.2. Pontos fracos:
• Existe um excessivo trabalho burocrático dos docentes, conduzindo a perdas de tempo e de produtividade.
• A falta de autonomia financeira das escolas da UTAD não permite uma tomada de decisão por parte destas de forma mais ágil.
• Falta informação atempada resultante dos diversos questionários efetuados junto dos alunos.
• Fruto dos constrangimentos orçamentais, existem dificuldades de acesso ao Campus da UTAD em período noturno, aos fins-de-semana e nos períodos de férias.
• Número reduzido de projetos de investigação envolvendo o tecido empresarial local.

12.2. Weaknesses:
• There is excessive bureaucratic work by teachers, leading to loss of time and productivity.
• The lack of financial autonomy of the UTAD schools does not allow them to make decisions in a more agile way.
• There is a lack of timely information resulting from the various questionnaires carried out with students.
• As a result of budgetary constraints, there are difficulties in accessing the UTAD Campus at night, at weekends and during vacation periods.
• Reduced number of research projects involving the local business fabric.

12.3. Oportunidades:
• Crescente relevância das Tecnologias Digitais no desenvolvimento económico e sustentado
• Infraestruturas e equipamentos afetos ao curso permitem o funcionamento otimizado e com alto nível de profissionalização, reunindo as condições necessárias para uma
formação avançada deste tipo. O curso dispõe de 2 laboratórios Multimédia, devidamente equipados e totalizando mais de 200m2 onde os alunos dispõem de condições de
investigação e de prática aplicada adequadas. Dispõe ainda de laboratórios de vídeo, fotografia e áudio, devidamente equipados e com um papel importante no reforço da
formação multimédia
• A estreita ligação ao tecido empresarial da área Multimédia, quer na região quer a nível nacional e internacional, expresso no número de profissionais convidados para os
seminários previstos, assume-se como uma mais-valia na formação avançada dos alunos e na sua adequada preparação para o exercício da profissão
• O projeto do Parque de Ciência e Tecnologia que envolve a UTAD, o Instituto Politécnico de Bragança e os municípios de Vila Real e Bragança, trouxe um conjunto de
oportunidades de investigação aplicada às necessidades da região e dispõe de um espaço de incubação de empresas tecnológicas, que juntamente com o espaço de pré-
incubação da UTAD permite potenciar a criação de empresas suportando projetos inovadores, onde as tecnologias multimédia são fundamentais
• A crescente procura de especialistas na área das tecnologias multimédia, dá fortes indicações que esta continuará a ser uma área a merecer uma elevada procura por parte do
mercado
• A região em que se insere a UTAD possui ainda um reduzido tecido empresarial de base tecnológica, podendo a UTAD e os cursos da área das TD ser um dos agentes
potenciadores de uma inversão da situação
• A atual dinâmica do setor e as características do curso permitirão fortalecer a ligação às empresas, aproveitando o trabalho de investigação desenvolvido que se traduza em
inovação e aumento de competitividade
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• A inserção da UTAD numa região com forte identidade e numa cidade com qualidade de vida, serviços diversificados, segurança, com fáceis acessibilidades, ambiente rural e
urbano e custo de vida relativamente baixo (slow city, low cost city) constitui também uma oportunidade, potenciada pela valorização da relação entre a UTAD e os municípios
da região
• O contexto económico atual é propício ao incremento de importância das atividades de I/D junto das organizações, o que poderá levar as empresas a procurar mais apoio
junto da UTAD e ao estabelecimento de um número mais alargado de parcerias
• Têm sido adquiridas novas ferramentas informáticas por parte da UTAD, existindo ainda sensibilidade dos diferentes interlocutores para promover a integração de sistemas e
com isto melhorar a gestão de informação.
• É ainda de salientar a crescente procura de Portugal e da Região Norte por estudantes europeus e de fora da Europa tendo sido inclusivamente publicado o Estatuto do
Estudante Estrangeiro da UTAD

12.3. Opportunities:
• Growing relevance of Digital Technologies in economic and sustainable development
• Infrastructure and equipment related to the course allow for optimized operation and with a high level of professionalism, bringing together the necessary conditions for
advanced training of this type. The course has 2 multimedia laboratories, properly equipped and totaling more than 200m2 where students have adequate research and applied
practice conditions. It also has video, photography and audio laboratories, properly equipped and with an important role in the reinforcement of multimedia training
• The close connection with the Multimedia business sector, both in the region and at national and international level, expressed in the number of professionals invited to the
planned seminars, is an asset in the advanced training of students and in their adequate preparation for the exercise of the profession
• The project of the Science and Technology Park that involves UTAD, the Polytechnic Institute of Bragança and the municipalities of Vila Real and Bragança, has brought a set
of research opportunities applied to the needs of the region and has an incubation space for technological companies, which together with the pre-incubation space of UTAD
allows to boost the creation of companies supporting innovative projects.
• The growing demand for specialists for the industry by companies gives strong indications that this will continue to be an area that deserves a high demand by the market.
• The region in which UTAD is part also has a small technological base, and UTAD and the higher education in the area of Digital Technologies may be one of the agents that can
be used to bring about a reversal of the situation.
• The current dynamics of the sector and the characteristics of the course will allow strengthening the connection to companies, taking advantage of the research work
developed that will lead to innovation and increased competitiveness.
• The inclusion of UTAD in a region with a strong identity and a city with a good quality of life, diversified services, security, with easy accessibility, rural and urban environment
and relatively low cost of living (slow city, low cost city) is also an opportunity, by the valorization of the relationship between UTAD and the municipalities of the region,
especially the municipality of Vila Real.
• The current economic context is conducive to increasing the importance of I/D activities to organizations, which may lead companies to seek more support from UTAD and the
establishment of a wider range of partnerships.
• New IT tools have been acquired by UTAD, and there is also the sensitivity of the different interlocutors to promote the integration of systems and thereby improve information
management.
• It is also worth noting the growing demand for Portugal and the Northern Region by European students and from outside Europe, and even the UTAD Foreign Student Statute
has been published.

12.4. Constrangimentos:
• Redução do financiamento do ensino superior sem critérios claros e consequentes restrições financeiras.
• Aumento indiscriminado de cursos e vagas em outras instituições do ensino superior na zona do litoral, efeito da pouca ação das entidades competentes na regulação de
vagas de acesso ao ensino superior
• Não obstante admissões recentes do corpo docente na área Multimédia, é importante continuar o esforço de renovação

12.4. Threats:
• Reduction of higher education funding without clear criteria and consequent financial constraints.
• Indiscriminate increase in courses and vacancies in other higher education institutions in the coastal zone, the effect of little action by the competent authorities in regulating
vacancies for access to higher education.
• Notwithstanding recent admissions of the faculty in the Multimedia area, it is important to continue the renovation effort

12.5. Conclusões:
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A pandemia da covid-19 trouxe à ordem a importância das tecnologias digitias e multimédia para o desenvolvimento das sociedades modernas
Da análise SWOT retiram-se indicações de que a proposta agora apresentada é consistente e vai ao encontro da estratégia da UTAD integrada numa região em
desenvolvimento. Um currículo com uma forte componente em tecnologias digitais e ainda a elevada competência, com provas dadas, de todos os docentes envolvidos na
proposta, são o indício de que este Mestrado tem uma forte proposta muito relevante na região onde se insere.
Os mestres estarão habilitados, finda a sua formação, a dar resposta aos requisitos exigidos pelos mais diversos setores no que respeita aos conhecimentos científicos,
tecnológicos e de métodos de trabalho. A formação exibe níveis de qualidade pedagógica e científica capazes de gerar recursos humanos especializados, o que facilita a
inserção no mercado de trabalho quer nacional quer internacional, e constituirá também o sustentáculo científico e técnico para aprofundar o avanço dos conhecimentos
nestes domínios.
A criação deste 2.º ciclo, permitirá à UTAD oferecer, aos muitos alunos que terminam o 1.º ciclo anualmente, enveredarem por uma formação tecnológica que não tinham
disponível até aqui.

12.5. Conclusions:
The covid-19 pandemic brought to order the importance of digital and multimedia technologies for the development of modern societies
From the SWOT analysis, indications are drawn that the proposal now presented is consistent and meets the UTAD's strategy integrated in a developing region. A curriculum
with a strong component in digital technologies and also the high competence, with proven evidence, of all the professors involved in the proposal, are an indication that this
Master's has a strong proposal that is very relevant in the region where it operates.
Masters will be able, after the conclusion of their training, to respond to the requirements demanded by the most diverse sectors with regard to scientific, technological and
working methods knowledge. The training exhibits levels of pedagogical and scientific quality capable of generating specialized human resources, which facilitates the insertion
in the national and international labor market, and will also constitute the scientific and technical support to deepen the advancement of knowledge in these fields.
The creation of this 2nd cycle will allow UTAD to offer, to the many students who complete the 1st cycle annually, a technological training that has not been available until now.


