
Oficina de Multimédia B   
 

A disciplina de Oficina de Multimédia B enquadra-se, no contexto da formação específica dos alunos do 
Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais, na perspectiva de dotar os alunos das ferramentas e conhecimentos 
fundamentalmente práticos mas com suporte em conceitos nucleares de base.  

Sendo uma disciplina pensada com carácter eminentemente prático, não se esquece que este só é eficaz 
e útil se fundamentado em conceitos nucleares que explicam os quês e os porquês dos programas, dos algoritmos, 
dos efeitos, filtros e manipulações digitais no contexto de realização e produção multimédia.  
 

Uma vez dominados alguns conceitos de base técnica, a aprendizagem de multimédia deve passar por 
aprender a integrar conteúdos – gerados das mais diversas formas (desenhos a carvão, aguarelas, pintura a óleo, 
fotografia, desenhos animados em papel, etc.) – no contexto digital e dar-lhes um sentido multidisciplinar integrado. 
Neste sentido, esta disciplina permite o confluir dos conhecimentos já adquiridos para uma perspectiva de criação 
de narrativa multimédia.  

 
Finalidades:  

 Apreender e desenvolver os conceitos de base técnica de suporte ao desenvolvimento multimédia;  

 Desenvolver a capacidade de integrar conhecimentos “tradicionais” no contexto de multimédia digital;  

 Desenvolver a capacidade de interligar meios diferenciados num todo com significação e narrativa 
multimédia;  

 Desenvolver as capacidades individuais e colectivas de interrogação e compreensão dos meios de 
produção visual e audiovisual em oposição, complemento e integração com os meios multimédia;  

 Promover a capacidade de análise e de crítica de produtos e trabalhos existentes no sentido de treino e 
aprofundamento das capacidades de melhoria de padrões de qualidade existentes.  

 
 
 
Objectivos: 

 Dominar os conceitos base nucleares associados aos diferentes componentes multimédia de modo a 
desenvolver uma autonomia de conhecimento, independente de aplicações específicas e particulares, 
gerando uma capacidade de adaptação a diferentes ambientes e processos de trabalho;  

 Conhecer, dominar e utilizar as ferramentas de tratamento e geração de material digital para multimédia 
nas suas diferentes vertentes (imagens, gráficos, sons, vídeos, animações...);  

 Desenvolver as capacidades de organização e desenvolvimento de projectos multimédia;  

 Gerir e desenvolver projectos de pequena dimensão (projectos individuais) ou de média dimensão 
(projectos em grupo);  

 Explorar e reutilizar material de áreas afins e complementares (desenho, pintura, escultura, vídeo, 
animação...), fazendo o seu aproveitamento e integração no contexto de material digitalizado para 
promoção e desenvolvimento de projectos multimédia;  

 Aprender a analisar e criticar trabalhos, os seus e de terceiros, numa perspectiva de melhoria de formas e 
conteúdos;  

 Desenvolver formas de colaboração em equipa que permitam levar a cabo os objectivos traçados na 
prossecução de um projecto.  

 

Visão geral dos temas/conteúdos  
 

 Introdução ao multimédia digital, noções base, multimédia em sentido lato e em sentido restrito  

 Texto, escrita em e para multimédia digital  



 Imagem digital, noções técnicas associadas, codificação, compressão, cor real, edição de imagem, 
digitalização e impressão  

 Som digital para multimédia, noções base, captura, edição, tipos de som, integração com outros meios  

 Vídeo digital, noções técnicas associadas, digitalização, codificação, compressão, edição de vídeo digital 
para multimédia, integração  

 Noções de narrativa de vídeo digital para multimédia  

 Animação, noções, introdução às técnicas de animação, animação em multimédia, animação simplificada 
e expedita, formas de suporte digital para animação em multimédia 

 Integração multimédia, integração de partes no todo, a linguagem de linguagens, tópicos sobre gestão de 
projectos  

 


