
FICHA DE UNIDADE 

CURRICULAR [FUC]  

 

1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

ATELIÊ DE INFOGRAFIA E WEBDESIGN 6 ECTS 

INFOGRAPHICS AND WEBDESIGN 
 

 

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 (WITH ACADEMIC 

SEMESTER AND SCHOLAR YEAR)              

Mestrado em Ciências da Comunicação / 1.º Semestre / 2021-2022 

Master in Communication Sciences / 1st Semester / 2021-2021 

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Hugo Castanho  

 

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

LECTURING HOURS IN THE CURRICULAR UNIT   

24 horas 

24 hours 

 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT               

  

O Ateliê de Infografia e Webdesign oferece os conhecimentos necessários para analisar, 

projetar e desenvolver de forma inovadora e eficiente, projetos e infografias para o meio 

digital. Além de se apresentarem as ferramentas mais recentes, preparam-se os alunos 

com as bases necessárias para dar resposta às constantes exigências dos novos media.  

Durante o ateliê, os alunos desenvolvem técnicas e conceitos gráficos enquanto 

aperfeiçoam protótipos de forma iterativa, terminando com a construção de um projeto 

digital para publicação na Web. 

No final do ateliê, os alunos devem ser capazes de:  

a) Planear um projeto digital;   

b) Conhecer o processo de produção digital;   

c) Utilizar elementos multimédia e aplicar interatividade;   



FICHA DE UNIDADE 

CURRICULAR [FUC]  

d) Dominar as linguagens necessárias para a construção de interfaces; 

e) Apresentar competências na área do desenho digital;   

f) Revelar capacidades para comunicar através de informação visual;   

g) Demonstrar capacidades na apresentação de informação;   

h) Desenvolver capacidades criativas;   

i) Pesquisar soluções técnicas;   

 

The Infographics and Webdesign offers the correct knowledge and instruments for analyzing, 

designing and develop efficient digital projects. While mastering up to date tools for digital 

creation, students are prepared with the essential foundations to meet the constant demands 

of the new media world.  

During the semester students will develop concepts and techniques while producing prototypes 

iteratively, keeping focus on user experience. At the end, they will create a digital project ready 

for web publishing. 

At the end of the course, students should be able to:  

a) Planning a digital project;  

b) Be familiarized with digital production processes;  

c) Insert multimedia assets and apply interactivity;  

d) Master the tools and languages to build interfaces;  

e) Be skilled with digital design; 

f) Reveal competences in communicating through visual information;  

g) Demonstrate abilities to display data; 

h) Develop creative capabilities;  

i) Search for technical solutions. 

 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

a) Conceitos fundamentais de UX; 

b) Design de interação e arquitetura de Informação; 

c) Planeamento e prototipagem; 

d) Design de interfaces e de informação; 

e) Conceção de infografia; 

f) Publicação on-line; 

g) Trabalho de projeto. 
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a) UX fundamentals; 

b) Interaction design and information architecture; 

c) Planning and prototyping; 

d) Interface and information design; 

e) Infographics 

f) Online Publishing; 

g) Project. 

 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION)      

 

Aulas teóricas e práticas de natureza demonstrativa, com recurso a meios explanatórios 

como estudos de caso e de simulação funcional das técnicas de produção, onde se valoriza 

a discussão e reflexão.  

Ao longo do ateliê cada aluno deverá construir um projeto original e criativo articulado 

com o plano de trabalho apresentado, tendo por base as metodologias e exercícios 

expostos durante as aulas.  

AVALIAÇÃO  

O regime de avaliação é contínuo e baseia-se no somatório do trabalho desenvolvido com 

a participação e interesse demonstrados durante o ateliê.  

A avaliação é composta por tês elementos: projeto web com ponderação de 50%, 

infografia com ponderação de 40%, participação e interesse com ponderação de 10%. 

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

avaliação que tenha utilizado indevidamente recursos de terceiros.  

 

Theoretical and practical classes with demonstrative case studies and functional digital 

production techniques, aiming to engage student’s participation.  

Along the semester each student must build a creative and original project, combined with a 

working plan. This project is based on methodologies and exercises exposed during class.  

EVALUATION  

The evaluation scheme is continuous and based on the performed work during the semester, 

which also includes participation.  

The evaluation is constituted by three elements: web project (50%), infographic (40%), presence, 

attendance and class participation (10%). 

Any evidence of plagiarism is a disciplinary offense and will result in a penalty. A mark of zero (0) 

will be awarded for the assignment. 
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8. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL      

MAIN BIBLIOGRAPHY   

 

▪ BUXTON, Bill (2007), Sketching User Experiences: Getting the Design Right and the Right 

Design, Morgan Kaufmann; 

▪ VINH, Khoi (2010), Ordering Disorder: Grid Principles for Web Design, New Riders 

Publishing; 

▪ GARRETT, Jesse James (2010), The Elements of User Experience: User-Centered Design 

for the Web and Beyond (2nd ed. ed.), Berkeley, CA, New Riders; 

▪ KRUG, Steve. Don't Make Me Think (2005), CA: New Riders; 

▪ MOGGRIDGE, Bill. Designing Interactions. 1., The MIT Press, 2007. 

▪ SHNEIDERMAN, Ben, e LEAVITT Michael (2006), Research-Based Web Design & 

Usability Guidelines. U.S.D.O.H.A.H. Washington, DC: US Government Printing Office; 

Nota: ao longo do semestre serão disponibilizados diversos artigos de referência e 

bibliografia complementar. 


