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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 

Tipologias Narrativas II 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Narrative Types II 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
João Paulo do Nascimento Milagre – Total Horas de trabalho: 75 h / Total Horas de 
Contacto: 40 h / Aulas Teórico-Práticas: 30 h / Orientação Tutorial: 10 h 

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

João Paulo do Nascimento Milagre - Total Work Hours: 75 h / Total Contact Hours: 

40 hrs / Practical Classes: 30 h / Tutorial: 10 h 

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) 
Pretende-se com esta UC, por um lado, estudar com distanciamento crítico o modo 
como os novos media estão a transformar as narrativas e as condições de perceção e 
ação sobre o mundo e, por outro, fazer experiências práticas dentro destes emergentes 
domínios para que hardware e software surjam com a potência estranhamente familiar 
da folha em branco. 
A competência principal a desenvolver será no domínio das técnicas de escrita de 
hipertexto a partir das quais se impulsionam apreensões noutras direções: perceção 
histórica; compreensão das dinâmicas intermediais e transmediais; observação crítica 
dos processos de mediação e remediação. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The aim of this CU is, first of all, studying with critical distance how new media are 

transforming narratives and conditions of perception and actiting upon the world, and 

secondly, to do practical experiences within these emerging areas for hardware and 

software. 

The main responsibility will be to develop the field of technical writing hypertext from 

which they push in other directions seizures: historical perception; understanding of 

intermedial and transmedial dynamics; critical observation of mediation and 

remediation. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Pontos a desenvolver em ambiente teórico-prático 
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1) Dos Mass Media aos Novos Media. 
2) Princípios dos Novos Media 
3) O Hipertexto 
4) Interatividades: Narrativa e jogo 
5) Mediação e Remediação 
6) A criação de objetos em ambiente de novos media 
 
1) perspetiva histórica dos media até à chegada dos chamados novos media; 2) 
definição dos princípios dos novos media a partir das propostas de Lev Manovich; 3) 
perspetiva histórica da hipertextualidade (Homero, Joyce, Ted Nelson) + técnicas de 
escrita para hipertexto; 4) O conflito entre a narratividade e o jogo; 5) Mediação e 
remediação; 6) A criação de objetos em ambiente dos novos media – composição e 
instalação. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

Points to develop in a theoretical and practical environment 

 

1) From Mass Media to New Media.  

2) Principles of New Media  

3) The Hypertext  

4) Interactivity: Narrative and Play  

5) Mediation and Remediation  

6) The creation of objects in the new media environment  

 

1) A historical perspective of media; 2) defining the principles of new media from 

proposals by Lev Manovich; 3) historical perspective of hypertextuality (Homer, 

Joyce, Ted Nelson) + writing techniques for hypertext; 4) The conflict between 

narrative and game; 5) Mediation and remediation; 6) The creation of objects in the 

new media environment - composition and installation. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
A perspetiva histórica, a prática de hiperescrita e o conhecimento de certos conceitos 
fundamentais parecem-nos ser orientadores num território extremamente instável. Os 
pontos propostos levantam questões capazes de lidar com novas condições para o 
conhecimento e processos criativos. 
O problema central, que direta ou indiretamente está presente em qualquer dos 
conteúdos programáticos propostos, é o da narrativa e das mutações que sofre 
historicamente, pela remediação e, especialmente, pelas especificidades dos chamados 
novos media. O impulso narrativo atravessa toda a nossa História concretizando-se e 
adaptando-se às mutações dos meios de representação disponíveis em dada época. Este 
impulso não morre com a interatividade. Logo de início parece impregnar os novos 
media, desde simples hipertextos aos mais complexos jogos interativos. Mas ao sofrer 
tão radicais transformações nos conceitos e dinâmicas que a caracterizam, poderá a 
narrativa adaptar-se e sobreviver nestes novos media? 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

A historical perspective, the practice of the written hipertext and the knowledge of 

certain fundamental concepts seem to be guiding us in an extremely unstable territory. 
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The proposed points are strategic to raise some questions capable of dealing with new 

conditions for knowledge and creative processes. 

The narrative drive through our entire history putting up and adapting to changes of 

the means of representation available at a given time. This impulse does not die with 

interactivity. At the outset seems to impregnate the new media, from simple hypertexts 

to complex interactive games. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A dinâmica essencial assenta na dialética entre a experiência e a reflexão. 
 
Trabalhos a desenvolver: 
Em grupo: 
-Escrita em hipertexto a partir de uma narrativa clássica a designar. 
O trabalho terá que ter obrigatoriamente os seguintes elementos: 
a) Hipertexto; b) Flowchart. As histórias serão lidas e “jogadas” na aula onde se fará 
uma avaliação crítica colectiva das mesmas. 
 
Individual - 4 hipóteses: 
1) Escrita individual de um hipertexto. 
2) Realização de um filme até 2 minutos, em modelo a combinar com o professor. 
3) Elaboração de um concept document para um objecto em ambiente de Novos Media 
Entretenimento, informação ou Jogo. 
- Poderá ser um CD-Rom de qualquer natureza (artístico, pedagógico, informativo, 
etc.), um jogo, uma aplicação para computador, um interface urbano, etc. 
- Deverá conter: um pequeno texto onde se delimita o público alvo e respectiva 
justificação + uma descrição do seu design audiovisual, sistemas de interface e 
interacção + Flowchart (mapa de fluxos) 

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

The essential dynamics is based on the dialectic between experience and reflection.  

 

Work do develop: 

Group: 

-Written hypertext based on a classic narrative 

The work will have to have the following mandatory elements: 

a) Hypertext with a minimum of 20 "scenes" 

b) Flowchart. The stories will be read and "played" in class where will be made a 

collective critical evaluation. 

 

Individual: 

4 hypotheses 

1) The writing of a hypertext. 

2) Direction of net film of 2 minutes. 

3) Development of a concept document for an object in the New Media Environment 

Entertainment, information or game. 

- It may be a CD-Rom of any kind (artistic, educational, informational, etc..), A game, 

a desktop application, an urban interface... 

- It should contain: a short text where it defines the target audience and their 

justification + a description of its visual design, interface and interaction systems + 

flowchart 

4) Written essay about an artist or project developed in the new media environment 
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8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
Pretende-se com estas experiências 
 
-  Escrita de hipertextos em grupo – a) a rede das palavras (hipertextualidade); b) além 
fronteiras: a transmedialidade (Transmedia Narratives); 
- Exploração de universos virtuais – a) narrativas do eterno presente (ex: Role-Playing 
Game); b) o encontro sem corpo (ex: Second Life); 
- O desktop como espaço-tempo narrativo – a) o tempo das palavras (escritas e 
diálogos em tempo real); b) o olhar da máquina  
- Ver e ser visto (web cam / video meeting) 
- Conhecer os artistas contemporâneos e as suas criações 
Suscitar uma permanente discussão sobre os conceitos que formam e se relacionam 
neste universo: autoria, espectador, leitor, jogador, consumidor, forma, estilo, jogo, 
representação, expressão, arte, entretenimento, continuidade, fragmentação, espaço-
tempo, etc. Através de uma reflexão e debate participativo, tentar-se-á captar as 
características e potenciais destes Novos Media com uma postura crítica capaz de 
identificar a renovação das fronteiras da narrativa e a reformulação de todos estes 
conceitos em jogo. E porque as regras do jogo se alteraram torna-se então relevante 
encontrar um ponto de vista crítico para a apreensão e reclassificação destes novos 
dados de forma a (re)pensar a multilinearidade e encontrar-lhe pontos de fuga 
relevantes e criativos. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The aim of these experiments 

 

- Writing hypertext Group - a) the network of words (hypertextuality); b) beyond 

borders: Transmedia narratives; 

- Exploration of virtual worlds - a) narratives of the eternal present (ex: Role-Playing 

Game); b) the meeting without a body (eg Second Life); 

- The desktop as a narrative space-time - a) the time of the words (dialogues in real 

time in chat mode); b) the gaze of the machine (surveillance cams) 

- See and be seen (web cam / video meeting) 

- Meet contemporary artists and their creations 

 

To raise an ongoing discussion about the concepts that form and relate this universe: 

narrative, authorship, spectator, play and player, consumer, fashion, style, 

representation, expression, art, entertainment, continuity, fragmentation, spacetime, 

etc.. Through a participatory reflection and debate, an effort is being made to capture 

the characteristics and potential of these New Media with a critical stance capable of 

identifying the boundaries of the narrative renewal and redesign of all these concepts. 

And because the rules of the game have changed it is then very important to find a 

critical point of view to the arrest and reclassification of these new data in order to 

(re) think the multilinearity and find interesting vanishing points, relevant and 

creative. 

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

CHARACTERS MAX) 

ARISTÓTELES - “Poética”, Imprensa Nacional ou F. Calouste Gulbenkian 
AITKEN, Doug - "Broken Screen - Expanding The Image, Breaking The Narrative", 
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DAP, 2006 
BENJAMIN, Walter- "A Obra de Arte na Era da sua reprodutibilidade Técnica” + 
“Pequena História da Fotografia” in “A Modernidade, Obras Escolhidas, Vol. III", 
Assírio & Alvim, 2006 
BOLTER, Jay David & GRUSIN,Richard [1998],- “Remediation– Understanding New 
Media”, MIT press, 2000 
HEIDEGGER, Martin, Língua de Tradição e Língua Técnica, Vega, Lisboa, 1999 
MANOVICH, Lev - “The Language of New Media”, MIT Press 2001 
MIRANDA, José Bragança; CRUZ, Teresa (Organizadores)- "Crítica das Ligações na 
Era da Técnica", Tropismos, 2002 
MIRANDA, José Bragança - “Corpo e Imagem”, Vega, Lisboa, 2008 
MURRAY, Janet - "Hamlet on the Holodeck", The Free Press, NY, 1997 
RIESER, Martin / ZAPP, Andrea - “New Screen Media– Cinema/Art/Narrative”, BFI, 
London, 2004 
SAMSEL, Jon; WIMBERLEY, Darryl- "Writing for Interactive Media",Allworth 
press, New,1998 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


