
Unidade curricular 
Seminários em Media Arts 
 
Área Científica predominante 
Media Arts 
 
Regime 
Semestral 
 
ECTS 
5 
 
Tipo de ensino 
Presencial 
 
Aulas 
15 horas – Seminários 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes) 
No fim do semestre, os estudantes deverão ser capazes de: 
1. Conhecer diferentes exemplos de projetos e percursos artísticos; 
2. Analisar criticamente o discurso proveniente da prática em Media Arts; 
3. Entender as dificuldades e vicissitudes existentes na produção profissional em Media Arts através dos 

relatos da experiência de diferentes artistas; 
4. Compreender as dificuldades logísticas de implementação de projetos complexos; 
5. Analisar criticamente a relação do artista com as perceções das audiências (literacia); 
6. Discutir questões de enquadramento sócio-normativo da produção em Media Arts em contextos 

diferenciados (implicações éticas). 
 
Conteúdos programáticos 
1. Programação Visual 
2. Som Digital e Arte Sonora 
3. Animação Gráfica e Vídeo Digital 
4. Literacia Mediática e Media Arts 
5. Ética na produção artística 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular. 
Esta UC será um espaço privilegiado de contacto com artistas, produtores, programadores culturais e 
investigadores convidados em articulação com a gestão da programação artística dos espaços gnration e Media 
Arts Center. Pretende ser um espaço de análise, reflexão e debate alargado sobre as opções, soluções e 
problemas técnicos e artísticos relacionados com a conceção e implementação de projetos de Media Arts. A 
discussão detalhada de estratégias de criação e implementação e de considerações 
logísticas um contacto privilegiado com o dinamismo do mercado, com as suas oportunidades e limitações. 
Os alunos serão sempre incentivados a discutir percursos artísticos e opções técnicas e logísticas de forma 
enquadrada, considerando a postura perante as potenciais audiências (riscos e desafios) e eventuais 
constrangimentos ético-legais. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
As aulas terão a presença de especialistas na área das Media Arts, convidados pelo docente responsável pela 
UC. Em cada aula, após um momento inicial de apresentação sobre uma obra ou atividade do convidado, será 



proporcionado um momento de debate organizado num formato que possibilite nível elevado de interação e 
participação. 
A avaliação recorrerá a dois elementos distintos: 
a) Um trabalho escrito de análise crítica da obra de um(a) autor(a) à escolha entre os que estarão presentes 

nos seminários (30-40%); 
b) Um trabalho (em texto, em som, em imagem ou em produção híbrida) que reflita o olhar do mestrando 

sobre uma área específica de produção em Media Arts (60-70%). 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular. 
Uma metodologia de ensino assente na promoção da interação – em contexto de análise de produtos 
especificos – entre os mestrandos e um conjunto de convidados (artistas, produtores, promotores, 
investigadores) expressa, de forma clara, a intenção de fazer desta UC um espaço privilegiado de contacto com 
o mercado. 
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