
Unidade curricular 
Atelier Experimental de Imagem em Movimento 
 
Área Científica predominante 
Media Arts 
 
Regime 
Semestral 
 
ECTS 
5 
 
Tipo de ensino 
Presencial 
 
Aulas 
45 horas – Teórico-práticas 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes) 
Sendo esta uma Unidade Curricular de cariz iminentemente prático e experimental, no final do semestre, os 
estudantes deverão ser capazes de: 
1. Conhecer as especificidades técnicas e conceptuais da imagem em movimento; 
2. Compreender e explorar de forma criativa e crítica o potencial expressivo, comunicativo e performativo da 

animação gráfica e do vídeo digital na criação artística em Media Arts; 
3. Dominar as principais técnicas de animação por interpolação digital (keyframing); 
4. Dominar dispositivos de registo de imagem em movimento e software de edição não linear de vídeo digital; 
5. Conhecer as valências das principais técnicas usadas na integração de animação gráfica no vídeo digital; 
6. Pesquisar e explorar de forma autónoma potenciais ferramentas de pós-produção e efeitos visuais; 
7. Explorar o impacto visual da instalação videográfica e do vídeo mapping; 
8. Implementar hábitos de permanente investigação, análise crítica e discussão de resultados. 
 
Conteúdos programáticos 
1. Princípios e definições criadoras da imagem em movimento.  
2. A animação gráfica e o vídeo digital enquanto ferramentas de expressão, comunicação e performance nas 

artes digitais. O suporte de projeção enquanto tela viva. 
3. As principais técnicas de animação digital (keyframing, nesting composition, simulação de comportamentos 

físicos e exploração do espaço tridimensional). 
4. A captação, montagem e pós-produção no vídeo digital para as Media Arts.  
5. Composição audiovisual: preparação e integração de animação gráfica com vídeo (matte, chroma, tracking 

e scribble) 
6. Exploração do potencial dos efeitos visuais na pós-produção de video digital. 
7. Introdução ao video mapping.  
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular. 
Em Media Arts, a plasticidade quase imprevisível do filme experimental, a provocadora desconstrução 
tecnológica explorada pela pela video art e a impactante instalação videográfica interativa são potenciais 
suportes para o questionamento do espaço, corpo, tempo, socialidade, política e media. A partir dos conceitos 
fundadores e das principais técnicas e práticas da animação gráfica e do vídeo digital (abordados no programa 
da UC), e tendo em conta os principais modelos de apresentação como a instalação audiovisual e o video 
mapping, descobre-se e explora-se o seu potencial expressivo, comunicacional e performativo. 



 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
Existirão alguns momentos de exposição de conceitos teóricos fundamentais e de análise coletiva de exemplos 
de referência. No entanto, dado o forte cariz prático da UC, a maior parte das aulas serão dedicadas a 
exercícios práticos de introdução às principais ferramentas e técnicas a abordar no programa e ao 
acompanhamento e discussão dos trabalhos. 
A avaliação será contínua, sustentada pela participação e atitude crítica dos estudantes nas aulas (PAC) e por 
dois trabalhos práticos (TP1: 30-50% e TP2: 50-70%) que serão apreciados segundo critérios previamente 
estipulados e comunicados aos estudantes na primeira aula do semestre. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular. 
Através das aulas expositivas e com recurso a diferentes conteúdos multimédia e formatos audiovisuais, o 
docente terá a oportunidade de introduzir os principais conceitos fundadores da imagem em movimento e dar a 
conhecer a evolução histórica da tecnologia, bem como analisar casos de estudo de referência. 
Através da prática, o docente poderá introduzir as principais ferramentas de criação e manipulação de imagem 
em movimento e acompanhar e orientar a pesquisa e exploração de novas técnicas, bem como o 
desenvolvimento prático dos trabalhos onde os estudantes têm a oportunidade de aplicar criticamente todos os 
conceitos teóricos e práticos abordados na UC. 
Acreditamos que esta será a melhor metodologia a aplicar numa área em que a curva de aprendizagem é mais 
acentuada se a teoria for assimilada através da prática. 
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