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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

6º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

6TH SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Laboratório Experimental 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Experimental Lab 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
João Paulo do Nascimento Milagre 

40 horas (incluindo tutorias) 

2. INSTRUCTOR IN CHARGE AND INDIVIDUAL TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

      

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
      

3. OTHER INSTRUCTORS AND THEIR TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

      

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A 

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Laboratório Experimental é uma UC optativa, destinada ao desenvolvimento e 

realização, em contexto escolar, de projetos da iniciativa dos alunos, os quais 

usufruirão de validação e creditação académica. 

O objetivo central desta UC é facultar aos alunos o enquadramento necessário ao 

desenvolvimento autónomo de projetos de natureza individual, favorecendo a sua 

criatividade e empreendedorismo. Pretende-se igualmente desenvolver capacidades de 

conceptualização, organização, realização e direção de projetos individuais mas com 

forte componente colaborativa, envolvendo os alunos no cruzamento dos respetivos 

projetos e os professores-tutores com as suas respetivas linhas de acompanhamento 

pedagógico. 

4. LEARNING OBJECTIVES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE DEVELOPED 

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The Experimental Lab is an optional curricular unit oriented towards the development 

and production of student-driven projects in an academic context. Once concluded an 

assessed, these projects are credited by the ESTC. 

The main goal of this curricular unit is to provide students with an institutional 

framework for the conception and production of individual films, thus favoring the 

students’ creativity and entrepreneurial abilities. In order to foster these skills and, 

concomitantly, strengthen the technical areas of expertise involved in these 

procedures, a strong collaboration between students and the respective tutors is called 

for. The same can be said of the collaboration of students among themselves. 
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5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Não há conteúdos programáticos fixos. As propostas de projetos são da 

responsabilidade dos alunos mas são sempre desenvolvidas, acompanhadas e 

coordenadas pelo professor titular da UC e pelo tutor convidado. 

Há, no entanto, alguns pontos fulcrais e obrigatórios na condução destes processos: 

- Criação de objetos audiovisuais de caráter experimental. 

- Permanente reflexão, conceptualização e concretização das potências técnicas e 

artísticas na construção e composição de objetos e respetivas condições de exposição e 

percepção. 

 

Alguns exemplos de objetos esperados: vídeo experimental; vj – manipulação vídeo 

em tempo real autónoma ou em colaboração com algum projeto de performance; 

projetos de narrativa transmedial; instalação; filmes interativos; etc. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

This curricular unit has no particular subjects per se. The project proposals are 

submitted by the students, who are totally responsible for them, but once accepted, the 

projects are developed, overseen and overall coordinated by the instructor in charge 

of the Experimental Lab and the tutor invited by the student. 

 

There are, however, some crucial and mandatory conditions: 

 The creation of audio-visual objects of an experimental nature. 

 The permanent reflection, conceptualization and fulfillment of the artistic al 

and technical potential of the object, during all its stages of execution, composition, 

projection and perception. 

 Among the objects that can be submitted are: experimental videos; VJ 

(autonomous real-time video manipulation and/or in conjunction with a performance 

project); trans-media projects; installations, interactive films, etc. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Não há conteúdos programáticos fixos. O acompanhamento dos professores, quer do 

titular da UC quer do tutor convidado, em colaboração, será adaptado às propostas dos 

alunos que têm  neste âmbito a possibilidade de desenvolver um projeto no domínio 

das tecnologias audiovisuais, com características experimentais. 

6. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE SYLLABUS AND THE LEARNING OBJECTIVES 

(1000 CHARACTERS MAX) 

Since the Experimental Lab has no inherent subjects to be taught, it consists mainly on 

the supervision provided by the instructor in charge and the invited tutors. This 

supervision is adapted to the specific projects the students bring in, which perforce 

must be confined to technological products with an audiovisual experimental nature. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A iniciativa da proposta, bem como do plano de trabalho, parte sempre do aluno 

inscrito. Este deverá ter um projeto individual, prático e experimental e propô-lo a um 

professor da sua escolha, que irá ser o tutor do processo. 

O projeto a ser apresentado pelo aluno constitui-se como um projeto extracurricular a 

ser avaliado no interior desta unidade curricular. Ele implica duas vertentes: 

(a) Tutoria pedagógica (obrigatória) – acompanhamento do trabalho do aluno efetuado 

por um docente escolhido por esse mesmo aluno; 

(b) Cedência/utilização de meios técnicos de produção (facultativa) – que o aluno pode 
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solicitar à escola, mediante condições específicas. Do documento de pedido devem 

constar:1 - a explicação do conteúdo e forma;2 - a razão de ser da sua apresentação 

nesta cadeira e os objetivos que o aluno se propõe alcançar com a sua execução; 3 - 

uma calendarização precisa das etapas do trabalho. 

A atribuição da nota final ao aluno é feita em reunião presencial dos três membros do 

júri. 

7. TEACHING METHODS (INCLUDING ASSESSMENT) (1000 CHARACTERS MAX) 

The initiative to submit a project,containing a work plan,belongs to the student.He/she 

must have an individual project,practical and experimental,which he/she proposes to a 

teacher of his choosing.On acceptance,the teacher becomes the tutor of the project. 

The project itself is to be produced outside of the ESTC facilities but is assessed in the 

Experimental Lab. It entails:(a)mandatory pedagogical supervision 

(tutoring),following to the students’ choice;(b)eventual use of technical equipment and 

ESTC facilities by the students,in which case,a written request must be addressed to 

the head of the Cinema Department containing:(1)the explanation of the project’s 

nature and formal characteristics;(2)indication of the reason why it was submitted and 

what are the goals the student wishes to achieve with its making;(3)a precise 

scheduling of all the project stages and respective tasks. 

The final assessment of the student is undertaken during a meeting with all the three 

members of the jury. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
A UC Laboratório Experimental tem 3 linhas principais que concorrem para um 

conceito preciso de preparação dos alunos para o ambiente de criação no mercado de 

trabalho. 

1) A direção de projeto, marcadamente autoral,  prepara o aluno para o ciclo geral 

da produção obrigando-o a confrontar-se com os problemas artísticos e técnicos da 

criação contemporânea. Investe-se no caráter intermedial - a composição entre media 

distintos que pressupõe a interação dos elementos artísticos e técnicos, desenvolvendo-

se assim um conceito de workflow que vai muito além das questões da compatibilidade 

técnica. Este trabalho sobre multiplataformas prepara os alunos para os ambientes 

polivalentes e descentrados com workflows complexos e dinâmicos que encontramos 

na produção audiovisual contemporânea. 

2) A  permanente relação e colaboração com outros professores-tutor e outros 

alunos com os seus respetivos projetos está diretamente relacionada com a preparação 

para o trabalho de equipa em ambientes interdisciplinares e a relação / monitorização 

por terceiros sejam produtores, empregadores, diretores de projeto, clientes, etc. 

3) A organização e gestão dos meios de produção existentes visa a sensibilidade 

no domínio da produção, ou seja, a adequação dos meios às necessidades, faceta que é 

hoje exigida a qualquer diretor de projeto na produção audiovisual. 

8. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODS AND THE LEARNING 

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The Experimental Lab helps to prepare students for a creative environment in the work 

market. It does so in three ways: 

1)  The project, markedly authorial, prepares the student for the general cycle of 

production, forcing him/her to confront himself/herself with the artistic and technical 

problems of nowadays creation. There is a clear investment in  intermediality – the use 

of different media, which presupposes the interaction of artistic and technical 
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elements. Consequently a concept of workflow that goes far beyond the issues of 

technical compatibility is developed. This wok on multi platforms prepares the students 

for multipurpose and off-center environments with complex and dynamic workflows 

typical of the contemporary audiovisual production. 

2) The constant relationship and collaboration with the tutor and other students 

(who have their own respective projects) serves as a preparation for teamwork in 

interdisciplinary environments and the monitoring by third parties, be they producers, 

employers, project directors, clients and so on. 

3) The organization and management of the existing means of production aims to 

develop sensibility in the field of production. In other words, it aims to adapt the 

resources to the needs, something which is nowadays required of any project director 

in audiovisual production. 

9. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL (MÁX. 1000 CARACTERES) / MAIN BIBLIOGRAPHY (1000 

CHARACTERS MAX) 

AITKEN, Doug -"Broken Screen- Expanding The Image, Breaking The Narrative", 

DAP,2006 

BLAIS, Joline & IPPOLITO, Jon -“At The Edge Of Art”, Thames & Hudson, 

London,2006 

COLSON, Richard -“The Fundamentals of Digital Art”, Ava book, NY,2007 

FULLER, Matthew -“Media Ecologies– Materialist Energies in Art and 

Technoculture”, The MIT press, London,2005 

HANSEN, Mark B.N. - “New Philosophy For New Media”, The MIT press, 

Cambridge,2006 

LAUREL, Brenda -"Computers as Theatre", Addison Wesley Longman,1993 

MIRANDA, José Bragança;CRUZ, Teresa(Organizadores) - "Crítica das Ligações na 

Era da Técnica", Tropismos,2002 

MURRAY, Janet -"Hamlet on the Holodeck",The Free Press, NY, 1997 

“press PLAY– Contemporary Artists in conversation”,Phaidon, NY/London,2005 

RIESER, Martin/ZAPP,Andrea - “New Screen Media – Cinema/Art/Narrative”,BFI, 

London,2004 

RUSH, Michael - “New Media in Art”, Thames & Hudson, London, 2005 

SAMSEL, Jon; WIMBERLEY, Darryl - "Writing for Interactive Media", Allworth 

press, NY,1998 

 

* 

10. OBSERVAÇÕES 
* 

TRIBE, Mark & REENA, Jana, “New Media Art”, Tashen, Koln, 2007 

10. GENERAL REMARKS 

      

 


