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Why does it matter?
It matters because we live in 
media, as fish live in water.  
(Many people are prisoners of  
the media, many are manipulators,  
and many want to use them to 
communicate artistic visions.)
But today, at this moment, we 
can and must design the media, 
design the molecules of our new 
water, and I believe the details  
of this design matter very deeply. 
They will be with us for a very long 
time, perhaps as long as man has 
left; perhaps if they are as good 
as they can be, man may even buy 
more time — or the open-ended 
future most suppose remains.
Ted Nelson, Computer Lib/Dream Machines (1974).
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Today we live in computational abundance 
whereby our everyday lives and the environment 
that surrounds us are suffused with digital 
technologies. This is a world of anticipatory 
technology and contextual computing that uses 
smart diffused computational processing to 
create a fine web of computational resources that 
are embedded into the material world. Thus, the 
historical distinction between the digital and the 
non-digital becomes increasingly blurred, to the 
extent that to talk about the digital presupposes 
an experiential disjuncture that makes less and 
less sense. Indeed, just as the ideas of “online” 
or “being online” have become anachronistic 
as a result of our always-on smartphones and 
tablets and widespread wireless networking 
technologies, so too the term “digital” perhaps 
assumes a world of the past.  
(…) Might it be better to raise the question of 
the “post-digital,” since we are rapidly entering 
a moment when the difficulty will be found in 
encountering culture outside of digital media?  
(…) We might no longer talk about digital 
versus analog but instead about modulations 
of the digital or different intensities of the 
computational. We should therefore critically 
analyze the way in which cadences of the 
computational are made and materialized.
David Berry, Post-digital humanities: computation and cultural critique  

in the arts and humanities (2014).
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Imperfection, ambiguity, opacity, disorder, and  
the opportunity to err, to sin, to do the wrong thing:  
all of these are constitutive of human freedom, 
and any concentrated attempt to root them out will 
root out that freedom as well. (…) In our political, 
personal, and public lives — much like in our 
computer systems — not all bugs are bugs; some 
bugs are features. Ignorance can be dangerous,  
but so can omniscience (…). Efficiency can be 
useful, but so can inefficiency: if everything were 
efficient, why would anyone bother to innovate?  
(…) Sometimes, imperfect is good enough; 
sometimes, it’s much better than perfect.
Evgeny Morozov, To Save Everything, click here (2013).

Instead of giving the wrong answers, design should 
instead begin asking interesting questions. (...)  
The true investment is the investment in design 
itself, as a discipline that conducts research and 
generates knowledge – knowledge that makes it 
possible to seriously participate in discussions  
that are not about design.
Daniel Van der Velden, Research & Destroy: Graphic Design as Investigation (2006).

Design exploration is a way to comment on a 
phenomenon by bringing forth an artifact that often 
in itself, without overhead explanations, becomes  
a statement or a contribution to an ongoing  
societal discussion.
Daniel Fallman, The Interaction Design Research Triangle (2008).
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Introdução
—
Assumindo o primeiro ano curricular do mestrado como uma fase de investigação 

exploratória, a disciplina de Projecto visa a definição de contextos, aproximações e interesses  

que orientam o desenvolvimento de projectos cujas características conceptuais se aliam  

à exploração de possibilidades tecnológicas e criativas, inerentes aos novos media.

Partindo deste pressuposto, o 2º semestre assenta na circunscrição prévia de interesses 

de investigação, na sua exploração e no seu aprofundamento, através do desenvolvimento de um 

projecto que assuma um carácter autónomo enquanto concretização prática desses interesses. 

Segundo a metodologia proposta, o projecto terá um desenvolvimento faseado, visando  

a definição dos parâmetros conceptuais, matérias e recursos a trabalhar, e a sua gradual tradução 

numa concretização prática e aplicada a um contexto real. Os resultados desta exploração serão 

publicamente expostos, apresentados e comunicados no final do semestre.

Neste sentido, em continuidade directa com os motes temáticos e operativos do semestre 

anterior, assume-se a investigação em design enquanto prática exploratória em torno das formas 

de pensar e desenvolver os novos media no contexto pós-digital e pós-internet. De acordo com o 

tema lançado no 1º semestre torna-se então útil aprofundar as Formas de disseminação e arquivo da 

produção cultural e académica em Design de Comunicação.

— Investigação (em) Design

Assume-se a ideia de Fallman (2008) de que uma 
abordagem de investigação em design se torna mais produtiva 
e interessante quando tira partido da transição ou movimento 
entre perspectivas. Em termos latos, parte-se da pesquisa e 
estudo prévio de um corpo de conhecimento (Design Studies), 
passando a uma prática exploratória (Design Exploration) cuja 
postura de questionamento e experimentação visa transcender 
paradigmas, culminando numa prática aplicada (Design Practice) 
que visa um contexto específico e se foca no particular, de 
forma sintética e pró-activa.

DESIGN STUDIES: Cumulative knowledge, distancing,  

and describing (general, understanding)

DESIGN EXPLORATION: Idealistic, societal,  

and subversive (question and experiment,  

transcend paradigms)

DESIGN PRACTICE: Context driven, particular,

and synthetic (from reflective to proactive).

— Make/Rethink

Segue-se o mote lançado pelo New Media Reader 
(Wardrip-Fruin e Nick Montfort, 2003); aposta-se no 
repensar (rethink) de domínios de conhecimento e actuação  
dos novos media com as ferramentas e metodologias do design 
de comunicação e, sobretudo, no fazer (make) ou criação  
de projectos como forma fundamental de entender  
o funcionamento e poética dos novos media.

RETHINK SOMETHING: rethinking one area of inquiry

with tools and methodologies gained from another

MAKE SOMETHING: creating new media projects

is essential to grasping their workings and poetics.

MOTE TEMÁTICO 

– Formas de produção cultural e académica; Formas de disseminação; Formas de arquivo

MOTES OPERATIVOS
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Conteúdos
—
Em continuidade com o carácter exploratório e trabalho de fundação do 1º semestre, Projecto II procura 

definir (em teoria) e explorar (na prática) os interesses de investigação dos alunos. As fases de desenvolvimento 

podem ser trabalhadas individualmente ou em grupo, em estreita articulação com a disciplina de Laboratório,  

sendo que os resultados práticos deverão ser apresentados enquanto componente individual. O desenvolvimento  

do projecto visa as seguintes fases e resultados:

1
—
Enquadramento (da prática) e proposta (para a prática).

(4 semanas — 12 de Fevereiro [3ª] a 28 de Fevereiro [5ª] / Ap. 7 de Março)

a) enquadramento de possibilidades criativas a partir de exemplos anteriormente trabalhados — estudo de 

caso: conceito (assunto), mecânica (implementação) e experiência (resultados); 

b) circunscrição e definição de proposta — ideia e síntese dos princípios a explorar a partir da conclusão  

do projecto Design Research (Projecto I, 1º semestre).

2
—
Implementação (experimental) e optimização (exequibilidade).

(5 semanas — 12 de Março [3ª] a 04 de Abril [5ª] / Ap. 09-11 de Abril)

a) Desenvolvimento de artefacto experimental (a partir do propósito e objectivos da proposta e dos 

princípios de exploração criativa identificados); 

b) Optimização do projecto mediante enquadramento prévio (âmbito e ambição) e sua implementação  

e adequação a um contexto (concreto, acessível).

3
—
Conclusão, comunicação, exposição e documentação do projecto.

(6 semanas – 2 semanas de implementação: 16 de Abril [3ª] a 02 de Maio [5ª]; 4 semanas – comunicação e 

exposição, 07 de Maio [3ª] a 30 de Maio [5ª]) + Exposição (e avaliação) — 10 a 28 de Junho)

a) Finalização do projecto, incluindo os materiais para a sua comunicação (elementos de identificação, 

descrição, imagens, elementos de documentação); 

b) Desenvolvimento da exposição pública (mediante organização de equipas dedicadas à edição e revisão 

de conteúdos, comunicação, design, produção e documentação).
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Objectivos
—
Projecto II visa a exploração do campo de estudo e de actuação do Design de Comunicação e Novos 

Media enquanto domínio científico, operativo e criativo, focando-se no aprofundamento dos princípios do design  

e da investigação, mediante as seguintes aptidões e competências:

a) reconhecer a cultura contemporânea do design de comunicação e novos media pela circunscrição  

das suas temáticas dominantes;

b) saber delimitar princípios conceptuais e operativos enquanto fundamentos do projecto em novos 

media, cultivando a experimentação mediante uma abordagem crítica;

c) aprofundar a relação entre investigação e design, numa aplicação de processos conduzidos sobre  

a prática, para e pela prática;

d) fomentar uma conceptualização do projecto que enquadra e define a sua relevância e potenciais 

contributos para o conhecimento;

e) promover a aquisição de autonomia conceptual e operativa, valorizando a colaboração e o rigor 

metodológico aplicado ao desenvolvimento e implementação do projecto.

Metodologia e Avaliação 
—
A disciplina tem um carácter teórico-prático integrando aulas teóricas, de suporte à conceptualização 

e desenvolvimento orientado e faseado de um projecto individual nas aulas práticas. Inclui aulas de apresentação 

que convocam o aluno para a discussão e exposição dos tópicos propostos, bem como para a apresentação e a 

argumentação do seu projecto. A classificação final contempla:

a) avaliação contínua (10%) de: assiduidade, participação, empenho e evolução do aluno, mediante 

critérios relativos a autonomia conceptual e operativa, capacidade crítica, clareza na comunicação, 

evolução e integração. 

b) avaliações periódicas (70%) de: elementos, ex.1 (10%) + ex.2 (20%) + ex.3 (40%) 

c) avaliação final (20%) de: atualizações/reformulações aos trabalhos.  

Os trabalhos são avaliados em conformidade com as metodologias e prazos de cada fase  

e a correspondência aos critérios relativos ao projeto (pesquisa, metodologia, criatividade, adequação, 

pertinência).

—
Pesquisa e investigação (sustentação do projecto e do discurso)

Metodologia (competência técnica e rigor projectual)

Criatividade e experimentação (reconhecimento e teste de processos e linguagens)

Adequação e sustentabilidade (viabilidade dos projectos)

Pertinência e fundamentação (das propostas e estratégias projectuais)

Maturidade conceptual e operativa (iniciativa, autonomia)

Capacidade crítica (para interpretar, questionar, propor e argumentar)

Capacidade de comunicação (clareza oral/escrita)

Evolução e aprendizagem (superação de lacunas)

Integração e cooperação (nas aulas e nos grupos de trabalho).
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Classificação qualitativa (avaliações periódicas)

A (EXCELENTE): desempenho excepcional, com algumas insuficiências de carácter menor.

B (MUITO BOM): trabalho em geral sólido, com algumas insuficiências.

C (BOM): trabalho razoável, mas com lacunas importantes.

D (SUFICIENTE): o desempenho limita-se a cumprir os critérios mínimos.

E (INSUFICIENTE): é necessário um trabalho suplementar considerável.

F (MUITO INSUFICIENTE): o trabalho não cumpre a maioria dos requisitos.

A (18-20), B (16-17), C (14-15), D (10-13), E (7-9), F (0-6)

— 
O horário e local de atendimento será publicado pela Coordenação do Mestrado em Design de Comunicação e Novos 

Media no início de cada semestre. A assistência aos alunos é feita mediante marcação e confirmação prévia com o docente através 
do seguinte endereço: 

Sofia Gonçalves <s.goncalves@belasartes.ulisboa.pt>  
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