
Unidade curricular 
Estética Computacional 
 
Área Científica predominante 
Tecnologia e Arte Digital 
 
Regime 
Semestral 
 
ECTS 
5 
 
Tipo de ensino 
Presencial 
 
Aulas 
30 horas – Teórico-práticas 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes) 
RA1. Explicar a importância da cibernética e dos novos media eletrónicos, mecânicos, etc. e digitais como novos 
meios para construir narrativas estéticas e artefactos artísticos em geral; 
RA2. Distinguir as diferentes etapas da história da arte digital, seus protagonistas, movimentos e correntes, 
artefactos mais exemplificativos, influências estéticas, etc. que levaram ao que hoje se denomina de arte digital;  
RA3. Discriminar os diferentes componentes de um artefacto de arte digital à luz dos três vetores de 
desenvolvimento principais: virtualidade; interação; aleatoriedade. 
RA4. Analisar as implicações dos meios computacionais como meio de expressão criativa na definição de 
estética, sublinhando características que definem uma estética computacional e a sua aplicação em contextos 
educativos e artísticos 
RA5. Analisar um conjunto de artefactos de arte digital à luz das suas características estético computacionais, 
contextualizando-os nas correntes de arte contemporânea. 
 
Conteúdos programáticos 
A UC de Estética Computacional pretende aprofundar os conhecimentos do aluno no campo da arte digital, 
estética aplicada à computação e nos aspetos estéticos da comunicação por meios digitais. As aulas são 
dedicadas a temas da Arte Digital ou Estética Computacional, procurando estabelecer relações com a Estética 
Clássica e - Moderna e o contexto cultural e artístico contemporâneo. 
1. Pioneiros da Arte Digital. 
2. Estética Computacional, Estéticas Generativa e Informacional 
3. Interação e Performatividade nas Artes 
4. Cibernética, biónica, inteligência artificial, sensores e robótica. 
5. Criatividade e perceção no contexto da Interatividade e suas aplicações nos contestos da Arte, 

Comunicação e Educação. 
6. Interatividade, Aleatoriedade, Virtualidade como conceitos básicos na arte digital. 
7. Interatividade e performatividade, o jogo como construção da obra de sentido e de participação do público 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular. 
A obra de arte digital é enquadrada nas teorias e programas conceptuais mais significativos pela relação entre o 
trabalho dos artistas e os conceitos teóricos. A obra é também estudada em função dos principais eixos da 
virtualidade, aleatoriedade e interatividade. São estudadas as principais obras dos mais importantes autores de 
artes digital, ilustrando dessa forma os conceitos emergentes. 



 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
As aulas são expositivas com a apresentação e discussão de textos e trabalhos. A avaliação é feita por trabalhos 
escritos sobre temas das aulas. Para cada trabalho, o aluno pode escolher um tema de entre os conteúdos 
programáticos. A frequência é obrigatória a dois terços das aulas. Está previsto exame para quem reprovar à 
Unidade Curricular. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular. 
O estudo dos principais conceitos e trabalhos é conseguido pela apresentação, leitura de textos e análise de 
exemplos. O debate, opções do aluno e pesquisa, irão aumentar o conhecimento e interesse pessoal. A 
avaliação por trabalhos é adequada a uma pesquisa na vasta rede de temas. 
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