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PROGRAMA

AULA SEMANA HORAS DESCRIÇÃO

1
6-3
a

10-3
3

Introdução teórica e objectivos da cadeira
Apresentação

     Objectivos da cadeira
     Metodologia e estrutura das aulas
     Avaliação
     Desafio: escolher um tema para o «Dossier do Semestre»

2
13-3

a
17-3

2

Conceber um Site/Portal
O universo da www

     Os objectivos do site ou de um portal
     Lançar um site nos motores de busca

Desafio: definir o tema do «Dossier do Semestre»

1 Aula prática

3
20-3

a
24-3

2

Estruturar um Site/Portal
Conceitos de página, site, portal, ISP, hipertexto, etc.

     Manutenção e actualização de Sites, Portais, Páginas e Blogues
     Redacção
     Colaboradores

1 Aula prática

4
27-3

a
31-3

2

Escrita on-line
Relação com o tempo: velocidade e profundidade

     Relação com o espaço: os limites
     Hipertexto
     Blogues

1  Aula prática

5
3-4
a

7-4
3

Conferência com um convidado (data e hora a definir)
Palestra única e conjunta para as turmas de «Informática»

     e «Comunicação Multimédia» dos horários da tarde e pós-laboral.



6
17-4

a
21-4

1
Gramática multimédia (som)

Captação, tratamento e regras para o uso de ficheiros áudio

2 Aula prática

7
24-4

a
28-4

1

Gramática multimédia (imagem)
Noção integrada dos elementos visuais

     Tratamento de imagens para web (Adobe Photoshop)
     Bases de dados e pesquisa em motores de busca
     Navegação

2  Aula prática

8
1-5
a

5-5

1
Gramática multimédia (vídeo)

Regras para o uso da imagem e de imagens em movimento.
     Downloads.

2 Aula prática

9
8-5
a

12-5

1

Webdesign e design multimédia
Arquitectura da informação

     Banners publicitários ou de propaganda
     Animação vectorial
     Interactividades

2  Aula prática

10
15-5

a
19-5

2

Edição on-line
Redacção

     A edição
Actualizações

     Os dossiers temáticos; o «Dossier do Semestre»
     Notícias na hora
     Revista e agendamento da actualidade
     Análise e distribuição de trabalhos

1 Aula prática

11
22-5

a
26-5

30 m
Edição on-line

Revista e agendamento da actualidade
     Análise e distribuição de trabalhos

2h30m  Aula prática

12
29-5

a
2-6

30 m
Revista e agendamento da actualidade

     Análise e distribuição de trabalhos

2h30m Aula prática

13
5-6
a

9-6
3

Edição on-line
Discussão com os alunos sobre a temática da cadeira
Final do semestre



OBSERVAÇÕES

Intervalo em cada aula: 15 minutos. Decorrerá, normalmente, entre a aula teórica
e a prática. Sujeito a alteração após discussão com os alunos na primeira aula.

Assiduidade e frequência: total de 39 horas distribuídas por 19 aulas práticas e 20
teóricas. A presença nas aulas é avaliada na nota final com 10%.

Participação: avaliação contínua do empenho, participação e evolução do aluno, incluindo a
colaboração na «Redacção on-line». Vale 40%.

Trabalho prático: elaboração de um trabalho de grupo sob a forma de Dossier (1, 2 ou 3
alunos). O conjunto de todos os dossiers produzirá o «Dossier do Semestre». Tema único
que poderá e deverá ser abordado sobre diferentes ângulos e suportes da comunicação
multimédia pelos grupos. Contabiliza 50%.

Exame final: teórico e obrigatório para alunos sem frequência das aulas e/ou sem
participação e/ou sem trabalho prático. Leitura obrigatória de Bibliografia indicada.

AVALIAÇÃO FINAL

Assiduidade: 10% Participação: 40% Trabalho prático: 50%

Exame final: 100%


