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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

NARRATIVAS TRANSMEDIÁTICAS 6 ECTS 

TRANSMEDIA NARRATIVES 
 

 

2. DESIGNAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS EM QUE SE INSERE A UNIDADE 

CURRICULAR (COM SEMESTRE E ANO LETIVO) 

STUDY CYCLE TO WHICH THE CURRICULAR UNIT BELONGS (PLUS SEMESTER AND 

ACADEMIC YEAR)              

Mestrado em Ciências da Comunicação / 1.º Semestre / 2022-2023 

Master’s in Communication Studies / 1st Semester / 2022-2023 

 

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Cátia Ferreira 

 

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

WEEKLY TEACHING HOURS   

24 horas 

24  hours 

 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE 

DEVELOPED BY STUDENTS)                

  

A Unidade Curricular Narrativas Transmediáticas tem dois objetivos principais. O primeiro 

diz respeito a dotar os alunos de conhecimentos teóricos que lhes permitam compreender 

a transmedialidade enquanto estratégia de produção de conteúdos, mas também 

enquanto estratégia de comunicação. O segundo objetivo centra-se na dimensão prática 

do objeto de estudo e tem o seu enfoque na preparação dos alunos para a 

conceptualização de projetos transmediáticos. 

No final da Unidade Curricular espera-se que os alunos compreendam o fenómeno da 

transmedialidade, os diferentes tipos de estratégias e meios que podem ser aplicados no 

desdobramento de um universo, tanto numa perspetiva teórica, como aplicada. Espera-se, 

ainda, que os alunos tenham um entendimento mais preciso do que é um universo 

narrativo e o papel central que este tem no contexto dos projetos transmediáticos. 
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The Course has two main goals. First, to provide students with theoretical knowledge that allows 

them to understand transmediality, both as a strategy for content production, as well as a 

communication strategy. Second, to prepare students for the conceptualization of transmedia 

projects. 

At the end of the Curricular Unit students are expected to fully understand the phenomenon of 

transmediality and the different strategies and media that may be applied in the expansion of a 

narrative universe, from a theoretical and applied point of view. It is also expected that students 

have a more precise understanding of what a narrative universe is and the central role it plays 

in the context of transmedia projects. 

 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

1. Transmedialidade 

a. Definição 

b. Perspectivas interdisciplinares  

c. Transmedia e cross-media 

2. Narrativas transmediáticas 

a. Narrativa 

b. Criação de universos 

3. Audiências 

a. Audiências (Interativas) 

b. Cultura de participação  

c. Fãs 

4. Projetos transmediáticos 

a. Produção transmediática 

b. Estratégias de desdobramento do universo 

c. Fidelização de audiências 

 

1. Transmediality 

a. Definition 

b. Interdisciplinary perspectives 

c. Transmedia and cross-media  

2. Transmedia Storytelling 

a. Narrative 

b. World-building 

3. Audiences 
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a. (Interactive) Audiences 

b. Participatory cultures  

c. Fans 

4. Transmedia projects 

a. Transmedia production 

b. Universe unfolding strategies 

c. Audience loyalty strategies 

 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

A metodologia de ensino será teórico-prática. A exposição e discussão teórica dos 

conceitos será complementada com análise de textos basilares para o entendimento da 

transmedialidade, discussão de estudos de caso de universos transmediáticos e com o 

desenvolvimento de um projeto aplicado. Os alunos terão a oportunidade de pôr em 

prática os conhecimentos adquiridos através da elaboração da conceptualização de um 

projeto transmediático e da análise em profundidade de um caso de adaptação 

transmediática. 

A avaliação final terá em conta os seguintes critérios: apresentação do projeto 

transmediático [trabalho a ser apresentado durante as aulas] (30%), estudo de caso 

[trabalho individual a desenvolver durante um período posterior às aulas] (50%), e 

assiduidade e participação nas aulas (20%). 

Qualquer evidência de plágio será punida com a atribuição de zero ao elemento de 

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

 

The teaching methodology will be theoretical and practical. The theoretical analysis of the main 

concepts will be complemented with the analysis of relevant texts for the understanding of 

transmediality, discussion of case studies of transmedia universes, and with the development of 

an applied project. Students will have the opportunity to put into practice the knowledge 

acquired through the conceptualization of a transmedia project, and through the in-depth 

analysis of a case of transmedia adaptation. 

The final evaluation will take into account the following criteria: presentation of the transmedia 

project [to be presented during classes] (30%), case study [individual assignment to be developed 

after classes’ term] (50%), and attendance and participation (20%). 

Any evidence of plagiarism shall be penalized with a mark of zero (0). Plagiarism is the improper 

use of a text and/or ideas that are not one’s own.  
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