
Unidade curricular 
Teoria dos Media Digitais 
 
Área Científica predominante 
Ciências da Comunicação 
 
Regime 
Semestral 
 
ECTS 
5 
 
Tipo de ensino 
Presencial 
 
Aulas 
30 horas – Teórico-práticas 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes) 
1. Conhecer os conceitos teóricos dos meios digitais e as suas especificidades; 
2. Identificar, analisar e discutir criticamente o impacto dos processos digitais nos sistemas simbólicos 

humanos; 
3. Identificar, analisar e discutir criticamente os desafios promovidos pela digitalização em constante 

progressão sobre a Memória Cultural; 
4. Compreender a contínua renovação dos conteúdos artísticos e culturais por meio das novas tecnologias de 

digitalização; 
5. Identificar, analisar e discutir criticamente as inovações criativas promovidas pelas meios digitais 

tecnológicos sobre as interfaces como Sistema Cultural; 
6. Relacionar os conceitos teóricos com as práticas históricas ou contemporâneo de formas de arte, de 

utilizadores, de desenvolvimento e de regulação. 
 
Conteúdos programáticos 
1. Introdução à Teoria dos Media: Meio, Mediação, Informação e Sistemas de Significação; 
2. A Comunicação no Digital: história, conceitos e tecnologias; 
3. Do meio à mediação: o continuum analógico-digital; 
4. Tecnologia dos Meios e apropriação social; 
5. Os meios afetivos: Estética e imaginário cultural no digital. 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular. 
Traço identitários das sociedades contemporâneas ocidentais, é pertinente conhecer o processo de 
implementação das modalidades digitais, computacionais e de rede. 
A mediação tecnológica vem afetando o continuum de sistemas simbólicos humanos que se manifesta 
progressivamente em plataformas digitais convergentes, modelando a expressão simbólica e o seu significado. 
As redes de distribuição de conteúdos, mas também, em muitos casos, de cognição colaborativa, projetam-se 
para além das forças sociais, económicas e institucionais. Em simultâneo, também cria ansiedades sobre os 
papéis específicos das entidades clássicas, como o dos museus, por exemplo, e sobre as funções dos seus 
atores. 
A compreensão dos processos de criação - no quadro das tecnologias digitais de informação e de comunicação - 
pressupõe o entendimento mínimo do fenómeno de produção digital, percorrendo um conjunto de práticas e 
saberes que recorrem ao uso de ferramentas de referência no campo. 



Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
A compreensão dos processos de criação e produção digitais na arte e na cultura, no quadro das tecnologias 
digitais de Comunicação, exige uma metodologia expositiva que será complementada com a abordagem reflexiva 
e demonstrativa em aula, com a ajuda de conteúdos multimédia. Por forma a aprofundar as temáticas, recorrer-
se-á a convidados na área. 
A avaliação será realizada com base nos seguintes elementos e respetiva ponderação a ser acertada e comunicada 
aos estudantes na primeira aula do semestre: 
a) Trabalho escrito de pesquisa e de reflexão individual sobre um tópico do programa (50-70%); 
b) Apresentação em turma de um tema a fornecer pelo docente (trabalho de grupo) (30-50%). 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular. 
Esta UC, de cariz teórico-prático, visa a compreensão dos conceitos de meios e mediação, tecnologias visuais e 
interfaces, plataformas e sistemas informáticos. Muitos destes termos são usados quotidianamente sem noção 
do que verdadeiramente implicam, pelo que a sua compreensão importa para a análise do pensamento e ação 
no mundo real. Por este motivo, serão convocados conteúdos interdisciplinares para analisar as formas de 
comunicação produzidos por software e ambientes computacionais experienciados na atualidade. As 
metodologias de ensino focadas na exposição teórica, demonstrativa e na discussão crítica, com apoio de 
recursos multimédia, irão possibilitar que o aluno reflita sobre as principais noções operativas que lhe 
permitirão alcançar elevado grau de intuição expressiva. 
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