
Unidade curricular 
Trabalho de Projeto 
 
Área Científica predominante 
Media Arts 
 
Regime 
Semestral 
 
ECTS 
30 
 
Tipo de ensino 
Presencial 
 
Aulas 
40 horas – Orientação Tutorial 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes) 
No final desta unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:  
1. Construir um projeto original de intervenção no qual se dê a convergência entre tecnologia e arte digital e o 

respetivo produto final seja exibido e apresentado formal e publicamente num espaço expositivo adequado; 
2. Elaborar discurso artístico conceptual sólido e fundamentado; 
3. Dominar os instrumentos metodológicos adequados ao desenvolvimento de projetos de intervenção em 

Media Arts; 
4. Produzir um relatório final de reflexão crítica sobre o projeto de intervenção, que deve corresponder às 

exigências de um 2º ciclo de estudos, na sua extensão, nível de aprofundamento e contributo para a área 
das Media Arts; 

5. Demonstrar um conhecimento consistente, com competências de crítica, fundamentação e comunicação 
na área científica específica do relatório; 

6. Analisar e apresentar de forma clara e rigorosa os resultados da intervenção realizada, apresentando e 
argumentando o trabalho realizado em provas públicas. 

 
Conteúdos programáticos 
Cada orientador irá ajustar os conteúdos programáticos desta UC em função dos projetos de intervenção 
definidos por cada estudante, que se preveem de grande diversidade. Ainda assim, para além destes conteúdos 
teóricos ajustados a cada projeto, há um conjunto de conteúdos que serão transversais a todos 
os estudantes, tais como: 
1. Criação e exibição de projetos de intervenção em Media Arts; 
2. Discurso e argumentação conceptual e teórica nas Media Arts; 
3. Metodologias de desenvolvimento de projetos de Media Arts; 
4. Discussão e análise crítica de resultados, com preocupações de natureza ética; 
5. A escrita académica. 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular. 
Esta UC tem como objetivo a consolidação de todas as competências teórico-práticas desenvolvidas ao longo do 
curso, que convergem na construção faseada de um projeto de intervenção e respetivo relatório final, com um 
acompanhamento e orientação de docente. Este projeto deverá ter uma dimensão experimental, técnica e 
artística. 



Apesar de não existir uma listagem fixa de conteúdos programáticos, há uma preocupação que será comum a 
todos os trabalhos de projeto dos estudantes que está relacionada com a abordagem de questões teóricas, 
metodológicas e práticas (bem como técnicas) transversais em obras de Media Arts, que irão convergir no 
desenvolvimento e implementação do projeto, bem como na produção do relatório final, no qual a sua estrutura 
e escrita deverão corresponder às exigências de um documento académico de final de um 2º ciclo de estudos.  
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
Esta UC funcionará num regime de orientação tutorial, cabendo aos orientadores designados a supervisão 
académica e científica do desenvolvimento dos projetos de intervenção dos estudantes e da escrita do respetivo 
relatório final, em sessões presenciais ou à distância. Este regime tutorial será articulado com o docente 
responsável da UC. 
No seguimento das normas sobre os júris de mestrado, apresentadas no Artigo 22º do D.L. nº 65/2018, um 
júri, constituído por três elementos, irá atribuir uma classificação tendo em conta o trabalho de projeto, o 
respetivo relatório escrito e a sua apresentação e discussão pública. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular. 
O modelo de orientação tutorial, como metodologia preferencial nesta unidade curricular, cumpre os propósitos 
de construção de um trabalho de projeto que, sendo um processo individualizado, requer atenção 
individualizada. Por outro lado, sendo regular e reflexivo, este método de ensino permite a adequação de cada 
trajetória de trabalho aos diferentes objetivos traçados pelos estudantes. Os estudantes terão assim a 
oportunidade de construir faseadamente o seu trabalho de projeto, com um acompanhamento de proximidade 
que oriente e enquadre o seu trabalho nas exigências de um 2º ciclo de estudos. Sendo de antever uma grande 
diversidade de formatos em que as sessões tutoriais podem decorrer, os objetivos de aprendizagem a atingir, 
tais como o domínio da argumentação conceptual e artística, o ajuste metodológico e técnico-prático bem como 
a capacidade de reflexão crítica, serão facilmente alcançáveis, com esta metodologia de ensino personalizada. 
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