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Mestrado em Design

2. Curso

 2

3. Ciclo de Estudos

Programa da Unidade Curricular

LABORATÓRIO DE DESIGN MULTIMÉDIA

Ano Lectivo 2017/2018

LABORATÓRIO DE DESIGN MULTIMÉDIA (M4303)

4. Unidade Curricular

 1

6. Ano curricular

º

º

5. Área Científica

2º Semestre

7. Tipo de Unidade Curricular / Semestre

Arquitectura e Artes (2º Ciclo)

1. Unidade Orgânica
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8. Tipo de aula e carga horária (tempo de trabalho)

 30,00

 5,00

 7,50

9. Créditos

Aulas Teóricas:

Aulas Práticas:

Aulas Teórico-práticas:

Orientação Tutorial:

10. Coordenador da Área Científica

11. Regente

Prof. Doutor ANTÓNIO CARVALHO MANEIRA

12. Assistentes

13. Língua de ensino

Português

14. Objectivos Gerais

Compreender as tecnologias de informação e comunicação (TIC), os novos média e as suas 

potencialidades: de integração (multimédia), interacção e comunicação. 

Aplicar as TIC, os novos média e a sua integração (multimédia) em processos de investigação 

e desenvolvimento. 

Compreender a noção de multimédia para além dos formatos associáveis aos produtos e redes 

digitais, alargando-a a aplicações in situ.

Projectar para a colectividade e cidadania.

Promover a interdisciplinaridade.

15. Objectivos Específicos

Aplicar processos e recursos adequados, escorados em competências individuais, para a 

investigação e desenvolvimento do projecto colectivo e individual. 

Desenvolver processos e aplicar recursos em resposta a cenários reais.  

Racionalizar recursos de comunicação.

Desenvolver o pensamento crítico, nomeadamente através da visualização e discussão de 

casos emblemáticos (realizações multimédia).

Comunicar com eficácia perante diversos interlocutores.

16. Competências a adquirir
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Capacidade de investigação e de gestão de métodos, a direccionar para o desenvolvimento de 

projectos estratégicos inovadores, distintivos e sustentáveis, que respondam a solicitações 

reais e promovam visões de futuro. 

Capacidade de auto-disciplina na gestão da investigação e do projecto, e de auto-confiança e 

auto-crítica relativamente a conhecimentos adquiridos.

Saber fundamentar e comunicar conceitos e projectos.

Desenvolvimento de competências ao nível da utilização de recursos.

Aulas de enquadramento teórico. 

Sessões de visualização e discussão de casos que promovam análise e crítica (média digitais 

diversos, aplicações de design multimédia em ambiente urbano, intervenções de "arte urbana", 

etc.). 

Investigação aplicada apoiada em suportes convencionais e digitais (baseados na 

conectividade e interactividade do conhecimento). 

Apoio ao desenvolvimento projectual: colectivo e individual. Acompanhamento tutorial.

Momentos de avaliação contínua.

17. Metodologia de ensino

18. Conteúdos Programáticos
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Na UC Laboratório de Design Multimédia (LDM) procurar-se-á considerar o desígnio definido 

para o Mestrado em Design: inovar "através do design estratégico (...) para permitir (...) a 

construção de visões de futuro, distintivas e sustentáveis, e de estratégias de design 

adequadas às organizações a eleger". De igual modo, considerar-se-á o contexto definido: 

"encontrar uma organização, preferencialmente pública e de interesse social [Junta de 

Freguesia de São Domingos de Benfica], que pudesse corporizar (...) objectivos enunciados (...) 

A encomenda e o contexto de intervenção são reais e situam-se entre a cidade e o cidadão, 

entre a visão estratégica e o artefacto, no sentido de encontrar oportunidades e soluções 

integradas de design entre o global e o local. Abre espaço para a reflexão colaborativa 

multidisciplinar e para a resposta individual (...) dando cumprimento aos interesses pessoais de 

investigação em Design (...) procurar-se-á com este projecto de design estratégico entender o 

território e as legítimas aspirações dos seus utilizadores, enquanto cidadãos (...) deverão ser 

tomadas em consideração na investigação, entre muitas outras, as questões ambientais , 

sócio-culturais e de acessibilidade". 

Tendo em conta este contexto, a UC LDM articulará o seu programa com as outras UCs, 

procurando "potenciar a investigação colaborativa no sentido de conformar um programa de 

intervenção global inovador" e "contribuir (...) para um sistema de conhecimento (...) que reforce 

as competências do grupo como um todo e de cada um dos seus elementos enquanto 

indivíduos".

Perante o projecto colaborativo e interdisciplinar considerado propõe-se, na UC LDM, identificar 

oportunidades de intervenção ao nível da aplicação das TIC e da exploração de suportes e 

recursos multimédia, quer relativamente aos processos de investigação e de gestão do projecto 

(programa global de intervenção), quer relativamente à ulterior definição de propostas 

individuais (processo individual de investigação).

Neste sentido, é imperativa uma compreensão aprofundada das capacidades e potencialidades 

das TIC, dos novos média e das suas características multimédia, conectivas e interactivas, para 

a promoção de diferenciação, inovação e consolidação de visões estratégicas. 

O desenvolvimento projectual será escorado numa ampla compreensão da noção de 

multimédia, i.e. considerando-a para além dos formatos associáveis aos produtos digitais e às 

redes de informação, estendendo-se o seu entendimento e aplicação aos ambientes e 

experiências urbanas. 

Procurar-se-á projectar para a colectividade e cidadania (não esquecendo a inclusão de 

indivíduos com requisitos especiais).

O carácter teórico e prático da disciplina obriga a um processo contínuo de prospecção , 

investigação, desenvolvimento, comunicação e crítica, bem como à valorização de resultados 

fundamentados. A capacidade de investigação, de desenvolvimento e de comunicação, 

deverão conduzir a uma relação estreita com a oportunidade real de trabalho estabelecida.

Privilegiando sobretudo o acompanhamento tutorial ao projecto e a consideração de casos para 

reflexão (análise, discussão e crítica), incidir-se-á na exploração dos seguintes temas:

Características e potencialidades das TIC e dos novos média;

Noção de multimédia enquanto articulação de texto, grafismo, cor, imagem, áudio, vídeo, 
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animação, luz, etc. em qualquer estrutura ou dispositivo (digital ou analógico) através da qual os 

utilizadores interajam;

Comunicação e multimédia;

Multimédia, redes de informação e conectividade;

Multimédia e hipermédia;

Multimédia e interactividade;

Multimédia e ambientes imersivos;

Dos dispositivos digitais aos espaços multimédia;

Multimédia, instalação, site-specific e performance;

Design e arte multimédia;

Multimédia e "arte urbana";

Projecto de design multimédia;

Multimédia, usabilidade e acessibilidade;

Corpo, sensorium, cognição e interacção;

Apresentação multimédia;

Processos e ferramentas.

Desenvolvimento do projecto colectivo e consideração dos percursos individuais.

Provas de aquisição de conhecimentos, relatórios, exercícios e/ou desafios pontuais. 

Produção de textos científicos (com revisão de literatura) fundamentadores de decisões 

projectuais.

Assiduidade e pontualidade. 

Participação e empenho nas aulas de enquadramento teórico, de visualização de casos e 

debate, bem como nas aulas de desenvolvimento projectual.

19. Métodos de Avaliação

Bibliografia seleccionada e a averiguar pelos mestrandos

Repositórios de universidades

Bases de dados

Bibliotecas, hemerotecas, videotecas e mediatecas

Recursos informáticos e audiovisuais diversos

Internet

20. Recursos Didácticos

Design

Multimédia

TIC

Novos média

Interactividade

Comunicação

21. Palavras Chave
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Moggridge, B.Autor(es):

23. Bibliografia Principal

Designing InteractionsTitulo:

Edição:

Cambridge, Massachusetts

 2007

Local:

Ano:

MIT PressEditora:

Moggridge, B.Autor(es):

Designing MediaTitulo:

Edição:

Cambridge, Massachusetts

 2010

Local:

Ano:

MIT PressEditora:

Packer, R. & Jordan, K., eds.Autor(es):

Multimedia: From Wagner to Virtual RealityTitulo:

Edição:

New York

 2003

Local:

Ano:

W. W. NortonEditora:

Celant, G. & Maraniello, G., eds.Autor(es):

24. Bibliografia Complementar

Vertigo: A Century of Multimedia Art from Futurism to the WebTitulo:

Edição:

Milano

 2008

Local:

Ano:

SkiraEditora:

Kaye, N.Autor(es):

Multi-media: Video, Installation, PerformanceTitulo:

Edição:

Abington e New York

 2007

Local:

Ano:

RoutledgeEditora:
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