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O uso das novas tecnologias no domínio da arte e da cultura representa, atualmente, uma ferramenta inovadora e eficiente para
o conhecimento e valorização do objeto cultural. Isto levou ao desenvolvimento de grandes projetos e experiências, cujo
principal objetivo foi o de melhorar as possibilidades e difusão do mesmo. Neste contexto, as Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) têm um importante papel, juntamente com a rápida implantação de dispositivos de multimídia entre a
sociedade, levando a uma nova pratica da sociedade com a arte e a cultura.

Objetivo:
Compreender os conceitos básicos da sociedade da informação e as suas principais questões. Conhecer o desenvolvimento de
novas tecnologias relacionadas com o âmbito artístico e cultural. Aceder a algumas das principais aplicações das novas
tecnologias em áreas culturais. Encontro com experiências da aplicação das novas tecnologias na arte e na cultura.

Conteúdos programáticos
1. OS MÉDIOS DIGITAIS: INTRODUÇÃO
2. HIPERTEXTO, INTERATIVIDADE, MULTIMÍDIA E HIPERMÍDIA
3. TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: a sociedade da informação (internet, redes sociais, novos médios
digitais...)
4. AS COORDENADAS DO NOVO MEIO: ciberespaço e cibercultura; as televendas e cibermercado; novas tecnologias e
propriedade intelectual
5. A ARTE DAS NOVAS MÍDIAS: videoarte, web art, arte digital...
6. A PRESENÇA DO PATRIMÔNIO CULTURAL NA INTERNET
7. A VIRTUALIDADE NO ÂMBITO ARTÍSTICO E CULTURAL: FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS

Metodologia
Sessões teóricas com explicação do conteúdo da programação da agenda com o acompanhamento de diversos materiais de
ensino. Sessões práticas para complementar e ampliar as sessões teóricas. Serão usados materiais de apoio necessários
(audiovisuais, computadores, documentários, ...) para incentivar o debate e a reflexão crítica.
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Atividades autônomas em relação ao estudo e trabalho individual do aluno (leitura de textos especializados, construir de
procura de emprego arquivos digitais audiovisuais e bases de dados bibliográficos e hemerográficas...).

Recursos
Material didático como livros, capítulos e textos indicados. Imagens e textos na Internet. Recursos matérias e virtuais diversos
disponíveis.

Avaliação
A avaliação será contínua e diversificada por vários métodos e instrumentos de ponderação como trabalhos, práticas,
participação ativa na aula, e outros testes ou atividades que garantam uma avaliação objetiva da aprendizagem e rendimento.
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