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Objetivos
Pretende-se que o aluno desenvolva projectos em que o conhecimento teórico, o domínio da metodologia e
processos próprios da disciplina e uma atitude criativa convergem para a criação de projectos editoriais sólidos e
inovadores, com uma forte componente prática e em cenários próximos do real. As principais manifestações do
Design Editorial (DE), o livro, o jornal e a revista, serão observados nas suas vertentes estética, simbólica e
funcional, em contexto impresso e digital.
Resultados da Aprendizagem

No final do semestre o aluno deve ser capaz de articular um vocabulário técnico específico e ter competências na
gestão e execução de projectos de DE através de um trabalho permanente de investigação, exercício de análise
crítica e discussão pública de projectos. O aluno deverá ainda ter capacidade de:
Executar qualquer tipo de projecto editorial, bem como trabalhos de composição que envolvam tipografia, imagem e
infografia, respeitando sempre valores de equilíbrio, legibilidade e harmonia, potenciando as ferramentas ao seu
serviço: os paratextos gráficos.
Desenvolver formas e soluções inovadoras de comunicação e interpretação do contexto editorial, públicos e
clientes.

Conteúdos Programáticos

Introdução | Apresentação da disciplina.
Objectivos; Organização; Recursos para o estudo; Avaliação.

Primeira parte
Da letra à palavra, do texto à página
1.1 Enquadramento histórico, técnico e cultural
1.2 A forma da letra e a sua classificação
1.3 A forma do texto
1.4 A forma da página e grelhas
Segunda parte

Periódicos: jornal e revista
2.1 Conceito de publicação periódica: história, estrutura, materiais e tecnologia
2.2.1 Especificidades do plano, gestão e desenho editorial numa publicação periódica
2.2.2 A imprensa: tecnologias e materiais
Terceira parte
O Livro
3.1 O conceito de livro: uma história cultural
3.2.1 Introdução às ferramentas computacionais de edição digital
3.2.2 O plano editorial
3.2.3 Formato, layout, grelhas, estilos, imagem e outros paratextos gráficos
3.2.4 A produção do livro: profissões, materiais e tecnologias
3.3 Desenho da intervenção prática para suporte impresso e electrónico.
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem
Na vertente teórica apresenta-se a história do DE com uma sucessão dos principais acontecimentos, actores e
tecnologias e também uma história cultural. As principais manifestações do DE, o livro, o jornal e a revista, serão
observados nas suas vertentes estética, simbólica e funcional nos pontos 1.1 a 1.4; 3.1, 2.1 e 2.2.2. Na vertente
teórico
prática (pontos 2.2.1 e 3.2 a 3.3), o domínio de conceitos como a tipografia (macro e microtipografia), a
infografia, a ilustração, hierarquias visuais, gestão de processos editoriais e de produção deverá resultar em
projectos com as seguintes características:
veículos confortáveis para o texto (funcionais, criativos e dignificantes para o texto);
veículos cuja forma responda às necessidades do conteúdo (texto) e do programa editorial;
estruturas claras e coerentes;
estruturas em que todos os elementos gráficos se encontram bem integrados e em complementaridade.
As propostas são as seguintes:
P1 Parágrafo
P2 Design de periódicos_Grelha modular
P3 Design de um livro

Métodos de Avaliação

Regime de Funcionamento
A unidade curricular funciona em regimepresencial. Contudo, perante a situação da pandemia COVID-19, o regime
de funcionamento da unidade curricular pode ser alterado, mediante a legislação vigente e as regras definidas pelo
IPCA. Asmetodologias de ensino e aprendizagem serão adaptadas em conformidade e as alterações serão
comunicadas aos estudantes.
Avaliação da Aprendizagem
O regime de avaliação nesta unidade curricular é o da avaliação contínua (conforme ponto 1 do artigo 3.º do RACC
da ESD)
A avaliação contínua integra os seguintes elementos de avaliação da aprendizagem com a ponderação: (0.1 ×
proposta 1) + (0.35 × proposta 2)+ (0.45 x proposta 3) + (0.1 x avaliação contínua)

Época de exames
Esta unidade curricular não possibilita a época de exames do 1.º ou do 2.º semestre (conforme ponto 4 do artigo 4.º
do RACC da ESD)
Avaliação em época especial
Apenas têm acesso a esta época os estudantes que se encontrem em regime especial de frequência (conforme
descrito na seção I, artigo 135.º e no ponto 5, artigo 209.º, do Regulamento Académico do IPCA). A avaliação nesta
época especial integra os seguintes elementos de avaliação da aprendizagem com a ponderação:
(0.6 x proposta de trabalho) + (0.3 x dossier de projeto) + (0.1 x apresentação do trabalho)

Melhoria de Nota
Nesta unidade curricular, a melhoria de nota funciona por avaliação contínua (conforme ponto 2 do artigo 6.º do
RACC da ESD). A avaliação integra os seguintes elementos de avaliação da aprendizagem com a ponderação:(0.4
× proposta 2) + (0.5 x proposta 3) + (0.1 x avaliação contínua)

