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Objetivos
A unidade curricular de Design de Interação e Comunicação Digital investiga sobre os processos de comunicação e
interação de um produto com os seus públicos, ao nível da elaboração de linguagem gráfico-visual integrada e em
multiplataformas. Desenvolve um processo de produção e interpretação sobre o modo como o design e os sistemas
de interação visual otimizam os processos de comunicação de produto e intervêm ativamente ao nível económico,
empresarial e social.
Os diferentes constituintes relativos ao design de interação e comunicação são interpretados como parte integrante
de um sistema integrado de comunicação, coordenando todos os signos identificadores e os seus modos de
aplicação na totalidade dos suportes (do impresso ao digital).
Adota uma reflexão crítica e contextual sobre os seguintes temas ou conceitos: design para meios digitais; imagem
digital; perceção do utilizador e os conceitos de UX e UI; apresentação e comunicação do produto; ‘responsive
design’.
Resultados da Aprendizagem
Na presente unidade curricular, identificam-se os seguintes conhecimentos e competências a adquirir:
– Representar, interpretar, planificar e gerir projetos relacionados com a interação e comunicação.
– Conhecer e utilizar as ferramentas adequadas à construção da comunicação visual, no que concerne à
elaboração de projetos de comunicação do produto em diferentes suportes.
– Desenvolver a capacidade de explorar novos paradigmas, em inovação, criatividade gráfica e de interação.
– Adquirir novas referências, no contexto do design de interação e comunicação digital, que possibilitem o
desenvolvimento das capacidades analíticas e críticas;
– Estimular a criatividade e a investigação avançada no âmbito da comunicação de produto interativo.
– Interpretar argumentações e retóricas associadas ao conceito «design» e favorecer fatores metodológicos e
estéticos como modo de raciocínio e de estimulação da imaginação criativa no projeto.
Conteúdos Programáticos
Parte 1: Processo de investigação e desenvolvimento de comunicação de um produto

Noções básicas de comunicação visual – Layout e composição, Linguagem gráfica, Cor e Tipografia.
Noções básicas de iconografia e identidade visual.
Apresentação do produto, divulgação, meios e suportes de comunicação: logomarca, ’packaging design’.
Perceção do público alvo.
Parte 2: Comunicação gráfica em media digitais
A comunicação visual e a adaptabilidade aos suportes digitais.
UX e UI (Usabilidade e Acessibilidade).
‘Responsive design’.
Potencialidade dos media digitais para a comunicação do produto e interação com público.
Apresentação do produto: website e redes sociais.
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem
Os conteúdos programáticos visam a preparação global dos alunos para a construção e análise da comunicação de
produto. A proposta em dois módulos evolutivos dirige-os no sentido de apuramento técnico e concetual, quer com
os materiais e ferramentas quer no desenvolvimento de competências próprias necessárias para esta área
específica do design de comunicação, interação e comunicação digital.

Métodos de Avaliação
Regime de Funcionamento
Os estudantes devem consultar o Regulamento Académico (RA) do IPCA e o Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos e Competências (RACC) da ESD.
A unidade curricular funciona em regime presencial. 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. As metodologias de ensino e aprendizagem serão adaptadas em conformidade e as alterações serão
comunicadas aos estudantes.
Avaliação da Aprendizagem
Avaliação contínua.
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 é pontuada então por dois momentos de avaliação de trabalho prático em avaliação
contínua,resultando da conjugação das componentes:
(Parte 1: 45%) + (Parte 2: 45%) + (Participação e assiduidade: 10%)
Avaliação em época de exames (2.º semestre)
Esta unidade curricular não possibilita a época de exames do 2.º semestre (conforme ponto 4 do artigo 4.º do RACC
da ESD).
Avaliação em época especial
De acordo com o Regulamento Académico do IPCA, o aluno tem a possibilidade de avaliação nesta UC na época
especial.
A avaliação nesta época especial integra os seguintes elementos de avaliação da aprendizagem com a
ponderação: desenvolvimento de trabalho projetual, de acordo com enunciado fornecido pelo docente da turma.
Para a realização de exame em época especial não é necessária uma classificação mínima na avaliação contínua e
a avaliação é total.
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 elementos de avaliação da aprendizagem com a ponderação indicada na avaliação contínua.

