
Unidade curricular 
Práticas de Comunicação e Exibição em Media Arts  
 
Área Científica predominante 
Media Arts 
 
Regime 
Semestral 
 
ECTS 
10 
 
Tipo de ensino 
Presencial 
 
Aulas 
30 horas – Teórico-práticas 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes) 
No final do semestre, os estudantes deverão ser capazes de: 
1. Apresentar uma ideia ou dossier artístico a um programador cultural ou estrutura de programação; 
2. Dominar conceitos básicos de apresentação de obras artísticas ao público em contexto performativo; 
3. Dominar conceitos básicos de apresentação de obras artísticas ao público em contexto expositivo; 
4. Dominar noções elementares sobre produção a planificação técnica de obras artísticas; 
5. Identificar, analisar e discutir criticamente questões estéticas, técnicas e metodológicas relativas à 

apresentação de obras de arte; 
6. Construir um dossier de produção técnica com todos os detalhes necessários à implementação de um 

projeto de Media Arts. 
 
Conteúdos programáticos 
1. Perspetiva histórica sobre contextos museológicos e performativos. 
2. Estratégias de apresentação escrita de ideias artísticas. 
3. Estruturação técnica de uma proposta artística. 
4. Planificação de implementações de propostas artísticas. 
5. Cenografia e Performance. 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular. 
Através desta unidade curricular pretendemos preparar os estudantes para conferir às suas ideias artísticas, 
concretizações adequadas, nomeadamente ao nível da sua comunicação e implementação técnica, 
aproximando-os do nível de profissionalismo exigido a apresentações públicas nos domínios da performance e 
exibição em contexto museológico. 
De modo a responder aos objetivos da UC, será estudada a história recente das estruturas expositivas – do 
museu clássico, ao white cube e à blackbox, bem como as estratégias de comunicação relativas à correta 
transmissão de uma ideia ou dossier de cariz artístico. Será ainda estudada a dimensão técnica das obras 
artísticas e as suas especificidades (o rider técnico); a transmissão de noções elementares da construção de um 
plano de trabalho; e, por último, serão estudadas questões relacionadas com a mise-en-scène, tais como a 
tomada de decisões estéticas relativas à apresentação de trabalhos em palco ou contexto expositivo. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 



Através das aulas expositivas e com recurso a conteúdos multimédia e audiovisuais, serão apresentados os 
principais conceitos teóricos do programa. Através da prática, serão introduzidas as principais ferramentas de 
elaboração e comunicação de planos de trabalho, análise e desenvolvimento de riders técnicos, a aplicar em 
trabalhos práticos. 
A classificação final da UC será suportada pelos seguintes instrumentos de avaliação: 
a) Trabalho escrito de pesquisa e de reflexão individual sobre um tópico do programa (0-60%); 
b) Relatório de participação do envolvimento do aluno num processo de preparação para apresentação pública 

de uma obra artística em media art (40-60%). 
 
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 teóricos decorrentes dos conteúdos 
programáticos. 
Através da prática, o docente poderá introduzir as principais ferramentas de comunicação relativas à correta 
transmissão de uma ideia ou dossier de cariz artístico, elaboração de planos de trabalho, análise e 
desenvolvimento de riders técnicos, 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. 
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