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Objetivos
A Semiotica e compreendida como o estudo das diferentes redes de signos, das diferentes formas como este
transportam a significacao na natureza e na cultura, o processo producao de sentido, e de como um objecto vai ser
entendido pelo seu receptor.
A Semiotica da Imagem e uma disciplina inscrita entre a Teoria da Imagem e a Teoria da Comunicacao. Herdeira da
terminologia da linguistica, aplica os conceitos da mesma a imagem, tais como semantica e sintaxe; assim como se
fundamenta em outros campos do conhecimento e seus conceitos, como a optica, , a psicologia da percepcao, a
cultura.
Aborda questoes fundamentais do design de comunicacao: como comunicar, como interpretar - producao e
recepcao. Revela a relacao entre o conteudo e a expressao, que e tambem dizer conceito e forma. E dota de
ferramentas que permitem criar e expressar ideias de forma a gerar sensacoes e reaccoes, criando espacos de
representacao e informacao que promovem novas formas de ver o mundo.

Resultados da Aprendizagem

Compreender o conceito de Semiotica da Imagem.
Dominio dos conceitos chave.
Desenvolver a qualidade de observacao.
Compreender o sistema, a percepcao visual e a teoria da forma visual.
Promover o conhecimento das teorias da semiotica e das alternativas de criacao de dialogo e articulacao com
outros campos.
Compreender as estrategias da comunicacao visual e a retorica da imagem.
Capacidade de estudar, analisar, interpretar imagens da cultura visual.
Conceber signos, simbolos graficos que comunicam e expressam ideias e formas.
Dotar os alunos de uma consciencia critica e criativa no processo de geracao de sentido. Desenvolver a capacidade
de trabalhar individualmente e em equipa.
Desenvolver a capacidade de rigor e planificacao do trabalho.

Conteúdos Programáticos

Introducao e objectivos da semiotica.
Abrangencia da semiotica
Introducao as teorias semioticas (Saussure, Peirce). Modelos de significacao.
Iconicidade e convencionalidade do signo. Producao de sentido.
As ordens de significacao (Roland Barthes).
As figuras de retorica.
Palavra e imagem: interaccao, ancoragem.
Semiotica da Imagem:
A imagem.
Nocao de imagem.
Os diferentes tipo de imagem. A fotografia.
Funcoes da fotografia. Diferentes areas da fotografia. Imagem e sentido. Composicao da imagem. Modos de
producao de sentido. Narrativas visuais.
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem
A introducao as principais teorias da semiotica, conceitos chave e modelos de significacao faz com que os alunos
tomem conhecimento das terminologias usadas, podendo depois assimila-las e domina-las atraves da resposta a
breves exercicios praticos.
Atraves do estudo da producao de sentido, ordens de significacao e figuras de retorica os alunos poderao
desconstruir a linguagem visual de modo a perceberem como funciona a mecanica da comunicacao.
Por ultimo, a abordagem a semiotica aplicada a imagem, e mais especificamente, as diferentes areas da fotografia
permite que os alunos percebam a importancia da composicao da imagem como ferramenta para producao de
sentido.

Métodos de Avaliação
O Metodo de Avaliacao e continuo, prevendo-se exercicios de aula, um trabalho teorico-pratico, um trabalho teorico
e um projeto final. Valoriza-se igualmente a intervencao qualitativa do aluno nas aulas e a sua presenca,
participação e pontualidade.
Formula para gestao de percentagens:

•1ª tarefa - 10%
•1ª Proposta - 20%
•2ª tarefa - 10%
•2ª Proposta - 25%
•Projeto final- 25%
. Participação; Resolução e Participação em Exercícios, Discussão, Debates - 10%
Época de exames

Nesta unidade curricular, e tendo em conta o regime de avaliação contínua, não se aplica aépoca de exames 1.º
semestre. Aépoca especial de examesfunciona de acordo com o artigo 209º do Regulamento Académico do IPCA.

MELHORIA DE NOTA
Nesta unidade curricular, a melhoria de nota funciona por avaliação contínua. Assim, a melhoria de nota é possível
por frequência da unidade curricular com a realização deuma proposta de trabalho determinada pelo docente da

unidade curricular no início do semestre e devidamente acordada com o docente responsável. Os estudantes que
pretendam submeter-se a melhoria de nota devem consultar o artigo 211º do Regulamento Académico do IPCA.

REGIME DE FUNCIONAMENTO
A unidade curricular funciona em regimepresencial para turma de Horário Laboral e Elearning para a turma de
horário Pós- Laboral,O funcionamentodasatividades letivas, não letivas e de investigaçãodecorre conforme indicado
no Despacho PR n.º 93/2021.

