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DCIII — caderno de estudo (blog)
Fbaul · 2º semestre 2015/2016
Isabel Castro • Suzana Parreira • Pedro Almeida

INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS
Como forma de acompanhamento e registo do trabalho a desenvolver ao longo deste semestre 
propõe-se que cada aluno constitua um blog. Este deve funcionar como um ‘caderno de 
estudo’ digital, permitindo sintetizar a informação essencial relativa ao percurso individual         
de cada aluno  em DCIII. 
Os objectivos deste exercício passam pela documentação do processo de trabalho 
(apresentação de referências teóricas, autores ou exemplos que o aluno considere relevantes), 
pela descrição e apresentação dos seus próprios trabalhos (portfólio) e por alguma reflexão 
teórica em torno dos temas explorados na unidade curricular.

CONDICIONANTES 
Os blogs devem ser constituídos preferencialmente nas plataformas wordpress ou 
tumblr e adoptar um layout que seja funcional face aos objectivos propostos permitindo, 
nomeadamente, apresentar imagens e alguns textos curtos. A designação do blog deve seguir 
a fórmula nome e n.º de aluno (e.g. joaosilva1234.wordpress.com). 

A propósito de cada exercício ou projecto, cada aluno deve produzir um post (comentário 
próprio ou articulação de citações consideradas relevantes e devidamente identificadas) 
ligado aos motes temáticos ou operativos de cada enunciado. Para além disso, podem ainda 
ser integrados posts sobre os elementos de pesquisa associados a cada trabalho (textos, 
autores, imagens, vídeos etc.).

No que respeita à apresentação de trabalhos, as imagens deverão ser produzidas atendendo 
a noções básicas de iluminação, escala, materiais, sequência de páginas, detalhes e coerência 
formal. Os trabalhos devem ser identificados (título, autores e data) e descritos com um 
pequeno texto (máximo 100 palavras) que contemple uma introdução sobre o exercício 
proposto, uma breve descrição do trabalho desenvolvido e uma explicação da forma como           
a solução responde ao desafio proposto. 

Textos ou imagens introduzidos no blog, mas que não sejam da autoria do aluno, devem ser 
devidamente referenciados apontando a fonte, autor, data (e.g. excerto do livro “No More 
Rules – Graphic Design and Postmodernism”, Rick Poynor, 2003 ou Cartaz “Information 
Textures”, April Greiman, 1989). Outros textos, selecionados ou redigidos pelo próprio aluno, 
devem ter 150-200 palavras devendo ser sucintos e rigorosos na exposição das ideias que           
se pretendem apresentar.

CALENDÁRIO
Lançamento: 15 Fevereiro (1.ª aula)
Desenvolvimento ao longo de todo o semestre
Conclusão: 8 Junho (última aula)

AVALIAÇÃO:
Elemento da avaliação contínua (15%)


