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Objetivos

Pretende-se que o aluno desenvolva projetos editoriais que compreendam os novos paradigmas da edição digital e
da edição híbrida. Para tal, o aluno deverá estudar os tipos de publicações digitais periódicas (e-magazines e
jornais online) e não periódicas (e-books), assim como os seus workflows, de modo a estar apto para desenvolver a
sua própria publicação digital ou híbrida.

Resultados da Aprendizagem
Pretende-se que o aluno desenvolva projetos editoriais em que:
compreenda os novos paradigmas da edição digital;
conheça os tipos de publicações digitais periódicas (e-magazines e jornais online) e não periódicas (e-books);
conheça os principais formatos e suportes (softwares e dispositivos de leitura) de publicações eletrónicas;
estude e desenvolva um workflow digital. Para tal deve compreender os diferentes passos para a configuração,
desenho, publicação e distribuição de uma publicação eletrónica, desde a marcação e conversão de manuscritos às
boas práticas associadas às fases de desenvolvimento do grafismo e posterior edição;
explore o software InDesign e outras ferramentas de e-publishing para desenvolver epub; epub fixed layout; PDF
interativo;
estude a tipografia aplicada às publicações digitais;
desenvolva grelhas adequadas às especificidades de cada tipo de publicação, aplicadas a layouts fixos e fluidos
(liquid);
desenvolva formatos, estratégias de navegação e usabilidade para as publicações digitais, abordando ainda
questões de leitura contínua e a reinvenção dos protocolos de leitura do códice.
Conteúdos Programáticos
Introdução e apresentação da disciplina: objetivos; organização; recursos para o estudo; avaliação.
1. Novos paradigmas da edição digital.
1.1. Do impresso ao eletrónico: o que mudou e o que falta mudar no desenho, acesso e distribuição de publicações.

2. Desenvolvimento de uma publicação eletrónica.
2.1. Tipos de publicações digitais: periódicas e não periódicas.
2.2. Formatos e suportes de publicações eletrónicas.
2.3. Workflow digital: plano editorial, configuração, desenho, publicação e distribuição de uma publicação digital.

2.4. Adobe Indesign e softwares de desenvolvimento de epub, epub fixed layout e PDF interativo.
2.5. Tipografia em contexto editorial digital: desenho, estilos e boas práticas de composição.
2.6. Desenho de grelha, layout, navegação e usabilidade de uma publicação eletrónica.
2.7. Paratextos gráficos.
2.8. Distribuição de uma publicação eletrónica.
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem

Na vertente teórica apresenta-se um enquadramento do meio digital como meio de produção, de distribuição e de
leitura. Estuda-se a história recente das publicações eletrónicas com uma sucessão dos principais acontecimentos,
atores e tecnologias e também a sua história cultural. Serão analisadas as estratégias de (re)modelação das
funcionalidades do códice no meio digital e os novos paradigmas da edição digital, nas suas diferentes
manifestações, eletrónicas e híbridas. Estes são os objetivos de aprendizagem abrangidos pelo ponto 1 do
programa.
Na vertente teórica-prática (pontos 2.1 a 2.8), desenvolvem-se exercícios de análise exemplificativos do
desenvolvimento de publicações a partir dos quais se estudam as tipologias de publicações eletrónicas, a tipografia,
a composição e hierarquias visuais, a gestão de processos editoriais e de produção. Estes exercícios são
realizados com base em softwares específicos (2.4) que constituem os standards da indústria editorial atual.
O desenvolvimento desses exercícios deverá resultar em projetos com as seguintes características:

veículos confortáveis para o texto e outros conteúdos (funcionais, criativos e dignificantes para o texto);
veículos cuja forma responda às necessidades do conteúdo e do programa editorial;
objetos editoriais adaptados às possibilidades técnicas atuais.
estruturas claras, coerentes e ajustadas ao meio eletrónico, em termos de funcionalidades, usabilidade e
acessibilidade.
estruturas em que todos os elementos gráficos se encontram bem integrados e em complementaridade.

As propostas de trabalho são as seguintes:
P1
Análise comparativa de publicações periódicas e não periódicas.
(pontos 1 a 2.2 do programa)
Leitura e interatividade na adaptação de uma publicação impressa para o digital.
(pontos 2.4 a 2.7 do programa)
P2
Desenvolvimento de um projeto de publicação eletrónica.
(pontos 1 a 2.8 do programa)

Métodos de Avaliação

O regime de avaliação nesta unidade curricular é o da avaliação contínua e periódica, conforme disposto nos
pontos a) a c) do nº 3 do art. 18 do despacho Nº 63/2013, Regulamento de Funcionamento e Avaliação dos Cursos
de Mestrado do IPCA.
As entregas de projeto são presenciais. Não serão avaliados projetos não acompanhados pelo docente durante o
período de aula.
O aluno não poderá exceder o total de 1/3 de faltas, relativamente às aulas lecionadas no semestre.

A avaliação resulta da conjugação de 3 componentes: (0.25 x P1) + (0.75 x P2).Os estudantes têm acesso a
avaliações de melhoria de nota através do regime de frequência de edições anteriores em funcionamento, conforme
previsto no nº 6 do artigo 19 do Regulamento de Funcionamento e Avaliação dos Cursos de Mestrado do IPCA.

