
Unidade curricular 
Introdução à Programação para Media Arts 
 
Área Científica predominante 
Tecnologias e Sistemas de Informação 
 
Regime 
Semestral 
 
ECTS 
5 
 
Tipo de ensino 
Presencial 
 
Aulas 
30 horas – Teórico-práticas 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes) 
A unidade curricular de Introdução à Programação para Media Arts tem por finalidade proporcionar aos alunos 
os conhecimentos fundamentais acerca dos princípios, conceitos, modelos e técnicas fundamentais da 
programação visual, visando o desenvolvimento de projetos de Media Arts. 
No termo do processo de formação nesta unidade curricular os estudantes devem estar capazes de: 
1. Discutir os conceitos e princípios inerentes aos diferentes paradigmas de programação, especialmente da 

programação visual; 
2. Dominar os princípios básicos da programação visual; 
3. Discriminar as várias fases de desenvolvimento de um projeto de Media Arts; 
4. Desenhar soluções de pequena / média dimensão; 
5. Programar e instalar soluções de pequena / média dimensão. 
 
Conteúdos programáticos 
1. Fundamentos da programação: conceitos, princípios, objetivos e motivação principal. 
2. Análise introdutória aos vários paradigmas de programação. 
3. Técnicas de Programação Visual: linguagens e plataformas. 
4. Prática com ambientes de programação visual. 
5. Etapas de um Projeto de Media Arts. 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular. 
Os resultados de aprendizagem (RA) estão alinhados com os tópicos do programa da seguinte forma: 
⎯ RA1 é apoiada pelos tópicos 1 e 2 do programa. 

⎯ RA2 é apoiada pelos tópicos 1, 2 e 3 do programa. 
⎯ RA3 é apoiada pelo tópico 4 do programa. 
⎯ RA4 é apoiada pelos tópicos 2, 3 e 4. 
⎯ RA5 é apoiada pelos tópicos 2, 3 e 4. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
A metodologia de ensino pretende dar aos alunos a oportunidade para desenvolver processos mentais 
necessários para assimilarem os conceitos de programação através da exposição teórica seguida de prática em 
sala de aula e com o apoio do docente. Pretende-se facilitar a compreensão de conhecimentos e desenvolver 



capacidades e habilidades para a conceção, desenho e implementação (programação) de projetos de Media 
Arts. 
A avaliação envolverá a realização de exercícios práticos individuais, com um peso de 30-40%, e um trabalho 
prático em grupo, com um peso de 60-70%. Os trabalhos serão demonstrados em sessões públicas ao docente 
e à turma. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular. 
A resolução de exercícios de programação individualmente ou em grupo desafia alunos de várias áreas de 
formação a aprenderem a sistematizar os problemas de programação e desenvolverem as suas aptidões de 
pensamento lógico-analítico. 
Na abordagem dos conteúdos selecionados privilegiar-se-á predominantemente a dimensão teórico-prática, com 
o objetivo de facilitar a compreensão de conhecimentos e desenvolver capacidades e habilidades para a 
conceção, desenho e implementação (programação) de projetos de Media Arts. 
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