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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O1 - Utilizar de forma adequada os elementos multimédia no desenvolvimento de conteúdos 

promocionais. 

O2 – Aplicar os princípios de design gráfico no desenho de interfaces gráficas. 

O3 - Planificar, estruturar e desenvolver aplicações, utilizando os conceitos e métodos de 

design de conteúdos para ambiente web.  

O4 - Construir páginas equilibradas e utilizar corretamente os diversos elementos multimédia 

para a elaboração de páginas web. 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

C1 – Usabilidade. Características importantes na Interação Homem-máquina (HCI). User 

Interface e User Experience (UI/UX). Desenvolvimento Centrado nos utilizadores. 

C2 - Princípios de Design Gráfico. Recomendações úteis que ajudam a criar um bom 

desenho de interface: 

C3 – Criação de Prototipos. Prototipos horizontais e verticais. “Look and feel” 

C4 – Desenvolvimento de Website através de Content Management System (CMS). 

Planificar, estruturar e desenvolver um Website com base em CMS. 

 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UC 

O conteúdo programático apresentado inclui todos os temas descritos nos objetivos 

apresentados. Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos da unidade 

curricular dado que o programa foi concebido para abordar de forma correta a planificação e 
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desenvolvimento de protótipos e aplicações web, introduzindo conceitos e métodos de design 

de conteúdos para ambiente web. 
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

Metodologias de Ensino: 

Lição Expositiva, Lição Interactiva, Resolução de Problemas, Trabalho de Projecto, Orientação 

Tutorial 

A disciplina desenvolver-se-á segundo um modelo teórico-prático que alternará aulas teórico-

práticas com aulas dedicadas ao desenvolvimento de exercícios e projetos. Os exercícios visarão 

a exploração e consolidação dos conhecimentos adquiridos através da resolução de problemas 

específicos. Procurar-se-á desenvolver a capacidade crítica dos alunos através da análise e 

discussão coletiva dos trabalhos desenvolvidos na aula. 

A dimensão sumativa da avaliação contínua baseia-se na apreciação do Portefólio de trabalhos 

desenvolvidos pelos alunos, onde serão avaliadas a capacidade de implementação dos conceitos 

teóricos e práticos da unidade curricular. 

Regras de Avaliação: 

- Avaliação Contínua:  
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Trabalho Prático (100%)  

- Avaliação por exame final na Época Normal: 

Trabalho Prático (80%) + Exame (20%) * 

*O aluno tem de concluir a componente prática para ser admitido a exame. 

- Avaliação por exame final na Época de Recurso ou Época Especial: 

Exame Teórico-Prático (100%) 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

Para se atingirem os objetivos propostos, a metodologia adotada na unidade curricular assenta 

em princípios de formação teórica, prática e laboratorial. As metodologias de ensino estão em 

coerência com os objetivos da unidade curricular dado que a exposição das tecnologias e 

ferramentas associadas à apresentação de casos práticos e à resolução de exercícios 

possibilita uma explicitação adequada dos conteúdos. A análise de estudos de caso permitem 

mostrar a importância da usabilidade no desenvolvimento de aplicações multimédia centrados 

no utilizador. 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

Os trabalhos de Orientação Tutorial (OT) devem ser apresentados na data definida no 

cronograma da disciplina disponibilizada aos alunos na plataforma de eLearning Moodle. Os 

alunos com estatuto de TE podem apresentar os trabalhos em data a combinar com o docente. 

 

 

 


