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a) enquadramento (da prática)
Enquadramento de possibilidades criativas a partir de exemplos anteriormente trabalhados — estudo de 

caso: conceito (assunto), mecânica (implementação) e experiência (resultados).
A partir dos resultados do enunciado Design Research (Projecto I, 1º sem.), os alunos devem 

seleccionar 1 a 3 projectos, procedendo à sua análise e descrição, de acordo com as dimensões 
mencionadas abaixo. Estas dimensões servirão igualmente para sintetizar as opções relativas ao 
desenvolvimento do projecto, que parte da proposta para a prática relativa à fase b).

[12  de fevereiro, 3ª]
Lançamento, contextualização das dimensões* 
e discussão dos exemplos a abordar.

*
conceptual (assunto, argumento)

os temas ou conceitos que a obra evidencia 
enquanto assunto e argumento criativo.

implementação (mecânica, processos)
a forma como os conceitos são 
implementados, através dos elementos 
constituintes da obra (hard e soft), 
nomeadamente,os conteúdos que usa, os 
processos ou operações que desempenha.

experiência (resultados e dinâmica)
os modos de expressão e comunicação 
resultantes, os aspectos formais e de 
linguagem, a variabilidade e a dinâmica.

TPC – Leituras, selecção de exemplos e preparação  

do Doc 01 e do Doc 02.

[14 de fevereiro, 5ª]
Discussão do Doc 01 (análise)  e preparação do 
Doc 02 (síntese).
TPC – finalização do Doc 01 e 02.

[19 de fevereiro, 3ª]

Discussão do Doc 02 e indicações para fase b).
TPC – Preparação do doc 03, fase b).

doC01 (análise)
Identificação e justificação da(s) escolha(s),
análise respeitando as dimensões (até 300 pal.).
Incluir conclusão onde se relaciona a análise  
do estudo de caso com a proposta para a prática 
(aprox. 100 pal.), bem como documentação 
visual (links ou info adicional).

doC02 (síntese)

Confrontar o exemplo analisado com  
o desenvolvimento da proposta (fase b)  
e proceder à sistematização das intenções para  
a prática explicitando as opções** a assumir a 
nível de conceito, implementação, resultados 
(até 300 pal. total): 

**
opções conceptuais (assunto, argumento), 
opções relativas à implementação (o que a obra 

efectivamente usa, executa ou faz) 
opções relativas aos resultados (resultados 

experienciáveis, aspectos formais de 
expressão, representação e comportamento)

Embora sejam documentos de acompanhamento, 

devem respeitar a correcta referenciação  

das fontes citadas e consultadas.

As entregas dos documentos para discussão na aula, 

devem ser feitas via drive, no mínimo 1 hora 

antes da aula em questão.
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b) proposta/póster (para a prática)
Circunscrição e definição de proposta — ideia e síntese dos princípios a explorar a partir da conclusão do 

projecto (Projecto I, 1º semestre) e dos documentos anteriores.
Partindo das conclusões do projecto Design Research, e das opções sisteatizadas no documento 

02, cada aluno desenvolverá um póster enquanto declaração de intenção projectual. Esta proposta/
póster servirá como como guião para a fase 02, i.e. ponto de partida para o desenvolvimento e 
implementação do projecto do 2º semestre. 

Como tal, a apresentação da proposta deve assumir-se como um acto público, revelar autonomia 
de comunicação e rigor na sua apresentação (adequação da linguagem gráfica à mensagem, legibilidade, 
hierarquia de informação, etc.). O espaço onde esta acção se torna pública deve ser concordante e 
significante relativamente às intenções do projecto. O póster deve ser complementado por um conjunto 
de referências documentais para fins de acompanhamento (bibliografia, projectos afins, etc.). 

[21 de fevereiro, 5ª]

Apresentação de Doc03 com os conteúdos 
textuais para o póster (a rever). 
TPC – Entrega do Doc 03 + revisão por pares + 

princípios para a formalização do póster (exemplos).

[26 de fevereiro, 3ª] 

Revisão dos conteúdos textuais da proposta. 
Discussão de bases para formalização do póster.
TPC – formalização do póster adaptando/editando 

conteúdos da proposta.

[28 de fevereiro, 5ª]

Discussão da formalização de conteúdos. 
TPC – (Carnaval) finalização do póster (p/ dia 07). 

[07 de Março, 5ª ]

Apresentação pública e documentação.
TPC – documentação da apresentação do póster 

(registos fotográficos/audiovisuais) para 

publicação no blog e avaliação. Elementos 

de acompanhamento na drive (Bibliografia, 

projectos afins, etc. (máx. 5 pp.)). 

doC 03 (Conteúdos teXtuais)

títuLO (provisório);
AutOR E âmbItO (nome, disciplina);
sumáRIO: contexto, problematização  

e ponto de partida [aprox. 60 pal.];
DIRECçãO DE InvEstIgAçãO: propósito 

principal (ou finalidade) e objectivos 
secundários (como passos específicos para 
cumprir o propósito) [aprox. 90 pal.];

REsuLtADOs: (antevisão) relação entre 
resultados expectáveis, opções 
assumidas e forma final do projecto  
(e.g., plataforma web, aplicação, edição 
digital ou impressa, instalação, etc. )  
[aprox. 60 pal.].

Póster

Estático ou dinâmico; meios analógicos ou 
digitais; apresentado online ou num espaço da 
FbAuL (físico ou em projecção) em formato 
próximo de A1.
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