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Curso  Comunicação e Relações Públicas Ano letivo 2015/2016 

Unidade Curricular 
Edição Eletrónica e Tratamento de Imagem ECTS 5 

Regime 
Obrigatório 

Ano 2 Semestre 2ºSemestre Horas de trabalho globais 

Docente(s) 
António Pereira de Andrade Pissarra Total 135 Contacto 67,5 

Coordenador área 

disciplinar 
Joaquim Manuel Fernandes Brigas 

 

 

1. OBJETIVOS 

Dotar os alunos de competências para o desenvolvimento de projetos editoriais, 

através da utilização de diversos suportes informáticos, estimulando o sentido 

estético\visual bem como a criatividade. 

Contribui-se, ainda, para o desenvolvimento de competências gerais do curso. De: 

 conceção e gestão de conteúdos e aplicações audiovisuais e multimédia; 

 planeamento e desenvolvimento de ações de comunicação; 

 conceção e gestão de projetos de comunicação; 

 colaboração na gestão empresarial, incluindo produzir suportes de 

comunicação impressa. 

 

Objetivos específicos 

 dominar ferramentas ao nível da edição, tratamento de imagem e paginação; 

 desenvolver a criatividade no tratamento e produção de material, ao nível 

gráfico e digital;  

 compreender a importância da imagem, do texto, da cor, do tamanho e da 

composição como eficaz estratégia de comunicação;  

 desenvolver a sensibilidade para a produção gráfica através de estudos de 

caso; 

 aplicar a tecnologia na produção de materiais. 

GFUC previsto 
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2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Utilizando os suportes lógicos disponíveis serão explorados os seguintes conteúdos: 

1. Imagem: características e periféricos 

1.1. Resolução de imagem 

1.2. Placas gráficas, sistemas de impressão e digitalização 

1.3. Imagem digital 

1.4. Padrões de cor CMYK e RGB 

1.5. Formatos de imagem 

1.6. Recolha de imagem fixa – princípios de fotografia 

2. Tratamento de Imagem com o Adobe Photoshop  

2.1. Apresentação do software  

2.1.1. Ferramentas e menus  

2.1.2. Edição não destrutiva - Camadas 

2.2. Tratamentos e correções 

2.3. Manipulação de imagens 

3. Edição Eletrónica com o Indesign 

3.1. Apresentação do software 

3.1.1. Ferramentas, janelas de encaixe e menus 

3.1.2. Exploração do Adobe Indesign CS5 

3.2. Criação de objetos  

3.2.1. Cores e gradientes 

3.2.2. Camadas  

3.2.3. Contorno e preenchimento 

3.2.4. Alinhamento  

3.2.5. Transformar 

3.3. Criação de páginas  

3.3.1. Conceito de página mestra 

3.3.2. Fluxo automático de texto 

3.3.3. Tabelas 

3.3.4. Tabulações 

3.3.5.  Importação de texto e imagem 

3.3.6. Folha de estilos 

3.3.7.  Numeração automática 

3.3.8.  Desenho de páginas 
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3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

Pretendendo-se com a unidade curricular dotar os alunos de ferramentas que lhes permitam 

responder positivamente em termos de futuro desempenho profissional, tendo como enquadramento 

a utilização das tecnologias da informação e da comunicação como auxiliares na produção de 

materiais de comunicação, parece nos que a exploração de conteúdos relacionados com aspetos 

relacionados com o tratamento de imagem e elaboração de materiais, permite atingir esse desiderato. 

Assim, os alunos trabalhando com software específico de tratamento de imagem e edição de 

publicações poderão, mais facilmente, desenvolver estratégias de comunicação que passem pela 

elaboração de publicações e outro material impresso e preparação de imagens para diferentes 

suportes, incluindo o meio digital. 

 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Obrigatórios 

DABNER, David (2003). Guia de Artes Gráficas: Design e layout. Editorial Gustavo Gili, 

SA. 

LÉLIS, Catarina (2008). InDesign CS2 Curso Completo. FCA – Editora de Informática. 

RIBEIRO, Milton (2003). Planejamento Visual Gráfico – 8. ed. Revista e atualizada. LGE 

Editora. 

URBANO, Magno (2009). Fotografia Digital. Técnicas com Photoshop. FCA – Editora de 

Informática. 

Recomendados 

APARICI, R., MATILLA, A., SANTIAGO, M. (1992). La imagen. Universidad Nacional de 

Educacion a Distância, Madrid 

BARBOSA, Conceição (2005). Manual Prático de Produção Gráfica. Principia edições. 

GORDON, Bob & GORDON, Maggie (2003). Guia Completo do Design Digital. Livros e 

Livros edições. 

LINHARES, Miguel (2008). Exercícios de Photoshop CS3 & CS2. FCA – Editora de 

Informática. 

NÓ, Javier (1996). Color y Comunicación – La estratégia del color en el diseño editorial. 

Departamento de Ediciones y Publicaciones. Universidad Pontificia de Salamanca. 

SOBRAL, Luís, MAGALHÃES, Pedro (1999). Introdução ao jornalismo desportivo. 

CENJOR e CNID. 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

Sendo a UC de natureza teórico-prática desenvolver-se-ão metodologias que integrem essa 
modalidade. 

Tendo em conta a elevada componente prática da cadeira, e a importância das ferramentas 
informáticas na mesma, pretendemos implementar metodologias que possibilitem o domínio dos 
diversos softwares. Assim, optaremos por: 

 exposição oral, utilizando suportes visuais; 

 exploração dos suportes lógicos através da realização de exercícios práticos. 
Realizar-se-ão duas visitas de estudo a duas empresas do setor do design de comunicação e 

artes gráficas. 

A avaliação da unidade curricular define-se através dos seguintes elementos: 

 trabalhos de aplicação prática; 

 realização de um portfólio; 
Serão valorizados os seguintes aspetos: 

 participação, esforço e evolução; 

 criatividade e originalidade; 

 capacidade de análise crítica; 

 capacidade de implementação dos conceitos em exercícios. 

Grelha de avaliação 

Componente Valor % 
Valor 

absoluto 

Participação 10 2 

Recolha de imagem fixa 20 4 

Publicidade (cartaz, flyer,…) 30 6 

Projeto Editorial 40 8 

Total 100 20 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

Procurando-se com a unidade curricular dotar os alunos de competências que lhes permitam 

dar respostas positivas a questões de comunicação, passando pela elaboração de propostas e 

materiais de comunicação, como: brochuras, flyers, revistas, jornais, desdobráveis e outros, o 

domínio de ferramentas universalmente reconhecidas fornece o aluno dessa capacidade. 

A exploração de conceitos através de exposições, seguida de aplicação prática com os 

distintos softwares, torna possível a aquisição do saber e do saber fazer necessários a uma ação 

consciente e fundamentada no momento da tomada de decisão. A realização de projetos de 

comunicação, acompanhados pelo docente, torna possível que o aluno compreenda o funcionamento 

do mercado de trabalho e das respetivas exigências. A realização de uma visita de estudo dá uma 

dimensão diferente a este conhecimento. 
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7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

Obrigatoriedade de 2/3 das presenças (com exceção dos alunos abrangidos por legislação 

específica).  

Serão ressalvadas as ausências com justificação legal. 

 

8. CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Contactos: 

António Pereira de Andrade Pissarra, papa@ipg.pt 

Gabinete: 1.13 – Extensão telefónica: 5235 

Horário de atendimento: 

Segunda-feira: 11:30-12:30 

Quarta-feira: 11:30-12:30 

Sexta-feira: 11:00-12:00 

 

9. OUTROS 

Os alunos ocupam sempre o mesmo posto de trabalho em todas as aulas. Os alunos 

abrangidos por legislação especial, deverão combinar com o docente nas primeiras duas semanas do 

semestre letivo, um plano de trabalho alternativo, na ausência do qual terão de respeitar o plano 

geral. Os trabalhos não acompanhados pelo docente não serão avaliados. 

 

Data: 22 de fevereiro de 2016 

 

Coordenador da área disciplinar 

___________________________________ 

(Professor Coordenador Joaquim Manuel Fernandes Brigas) 

 

Docente 

___________________________________ 

(Professor Adjunto António Pereira de Andrade Pissarra)
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Course  Comunication and Public Relations Academic year 2015/2016 

Subject Digital Publishing and Image Processing ECTS 5 

Type of course Compulsory 

Year 2 Semester 2nd semester Student Workload: 

Professor(s) António Pereira de Andrade Pissarra Total 135 Contact 67,5 

Area/Group 

Coordinator 
Joaquim Manuel Fernandes Brigas 

 

 

1. LEARNING OBJECTIVES 

Give students skills for the development of editorial projects, through the use of 

various media, stimulating aesthetic sense \ visual as well as creativity. 

Contribute to the development of general skills of course. From: 

 design and management of content and audiovisual and multimedia 

applications; 

 planning and development of communication actions; 

 design and project management; 

 collaboration in business management, including produce printed 

communication media. 

 
Specific objectives 

 master tools at the level of editing, image processing and pagination; 

 develop creativity in the treatment and production of material, graphic and 

digital level;  

 understand the importance of image, text, color, size and composition as 

effective communication strategy;  

 develop sensitivity to the graphic production through case studies; 

 apply technology in the production of materials. 

Planned SD 
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2. PROGRAMME 

Using the software available will operate the following contents: 

1. Image: features and peripherals 

1.1. Image resolution 

1.2. Graphics cards, printing and scanning systems 

1.3. Digital Image 

1.4. CMYK and RGB color patterns 

1.5. Image Formats 

1.6. Collection of still image - principles of photography 

2. Image processing with Adobe Photoshop 

2.1. Presentation of the software 

2.1.1. Tools and menus 

2.1.2. Nondestructive editing-Layers 

2.2. Treatments and corrections 

2.3. Image manipulation 

3. Electronic Publishing with Indesign 

3.1. Presentation of the software 

3.1.1. Tools, Docking Windows and menus 

3.1.2. Exploration of Adobe Indesign CS5 

3.2. Creating objects 

3.2.1. Colors and gradients 

3.2.2. Layers 

3.2.3. Outline and fill 

3.2.4. Alignment 

3.2.5. Transform 

3.3. Creating pages 

3.3.1. Master page Concept 

3.3.2. Automatic text Flow 

3.3.3. Tables 

3.3.4. Tabs 

3.3.5. Text and image Import 

3.3.6. The style sheet 

3.3.7. Automatic Numbering 

3.3.8. Design of pages 
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3. COHERENCE BETWEEN PROGRAMME AND OBJECTIVES 

Intending the curricular unit to provide students with tools that enable them to respond positively 

in terms of future professional performance, having as framework the use of information and 

communication technologies as AIDS in the production of communication materials, it seems that the 

exploitation of contents related to aspects related to the image processing and preparation of 

materials allows you to achieve that desideratum. Thus, students working with specific software image 

processing and editing of publications can more easily develop communication strategies that pass for 

the preparation of publications and other printed material and preparation of images for different 

media, including digital media. 

 

 

4. MAIN BIBLIOGRAPHY  

Mandatory 

DABNER, David (2003). Guia de Artes Gráficas: Design e layout. Editorial Gustavo Gili, SA. 

LÉLIS, Catarina (2008). InDesign CS2 Curso Completo. FCA – Editora de Informática. 

RIBEIRO, Milton (2003). Planejamento Visual Gráfico – 8. ed. Revista e atualizada. LGE Editora. 

URBANO, Magno (2009). Fotografia Digital. Técnicas com Photoshop. FCA – Editora de 

Informática. 

Recommended 

APARICI, R., MATILLA, A., SANTIAGO, M. (1992). La imagen. Universidad Nacional de Educacion 

a Distância, Madrid 

BARBOSA, Conceição (2005). Manual Prático de Produção Gráfica. Principia edições. 

GORDON, Bob & GORDON, Maggie (2003). Guia Completo do Design Digital. Livros e Livros 

edições. 

LINHARES, Miguel (2008). Exercícios de Photoshop CS3 & CS2. FCA – Editora de Informática. 

NÓ, Javier (1996). Color y Comunicación – La estratégia del color en el diseño editorial. 

Departamento de Ediciones y Publicaciones. Universidad Pontificia de Salamanca. 

SOBRAL, Luís, MAGALHÃES, Pedro (1999). Introdução ao jornalismo desportivo. CENJOR e 

CNID. 

 

5. TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION) 

A UC theoretical-practical nature will develop methodologies that integrate this mode. 
Taking into account high chair practice component, and the importance of tools in it, we 

intend to implement methodologies that enable the domain of various software. So, will opt for: 
 oral exposure, using Visual Media; 
 exploitation of software through practical exercises. 
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There will be two study visits to companies in the communication design industry and graphic 
arts. 

The evaluation of the curriculum unit is defined by the following elements: 
 works of practical application; 
  realization of a portfolio; 

Will be recovered the following aspects: 
 participation, effort and evolution; 
 creativity and originality; 
 ability of critical analysis; 
 implementation capacity of the concepts in exercises. 
 

Assessment grid 

Component Value% Absolute value 

Participation 10 2 

Photography 20 10 

Advertising (poster, flyer, ...) 30 6 

Editorial Project 40 8 

Total 100 20 

 

6. COHERENCE BETWEEN TEACHING METHODOLOGIES AND OBJECTIVES  

Looking for the course to give students skills that will enable them to give positive responses to 

questions of communication, through the preparation of proposals and communication materials, such 

as brochures, flyers, magazines, newspapers, brochures and other, universally recognized tools 

provides the student of this capability. 
The exploration of concepts through exhibitions, followed by practical application with the 

different software make it possible the acquisition of knowledge and know-how necessary for a 

conscious and reasoned action at the time of decision-making. The realization of communication 

projects, accompanied by faculty, make it possible for the student to understand the functioning of the 

labour market and of the respective requirements. The realization and a study visit gives a different 

dimension to this knowledge. 
 

7. ATTENDANCE 

Requirement of 2/3 of those present (with the exception of students covered by specific 

legislation).  
Will be subject to the absences with legal justification. 

 

8. CONTACTS AND OPENING HOURS  

Contacts: 

António Pereira de Andrade Pissarra, papa@ipg.pt 

Office: 1.13 – phone extension: 5235 
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Office hours: 

Monday: 11:30-12:30 

Wednesday: 11:30-12:30 

Friday: 11:00-12:00Tuesday: 15:00-18:00 

 

9. OTHER  

Students always occupy the same position in every class. Students covered by special 

legislation, should combine with the teacher in the first two weeks of the semester, an academic 

alternative work plan, in the absence of which must comply with the general plan. The unaccompanied 

works by faculty member will not be evaluated. 

 

Date: February 22, 2016 

Coordinator of the Communication, Advertising and Public Relations Area 

 

(Joaquim Manuel Fernandes Brigas) 

 

Professor 

 

(António Pereira de Andrade Pissarra) 


