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Competências
Específicas

Indicadores

(de acordo com o
programa homologado)

Instrumentos de
Avaliação

Fator de
ponderação

Testes/Trabalhos
projeto

50%

Registo de observação
(exercícios práticos
realizados)

25%

UFCD 0135 - Design comunicação e multimédia
Definir elementos gráficos
para multimédia.
Reconhecer, interpretar e
aplicar os conceitos de
design de comunicação.

- Elementos gráficos para multimédia
- Processo de comunicação
- Metodologia processual
- Paginação
- Natureza plástica da cor
- Relação entre cores
- Resposta emocional da cor
- Estrutura do ritmo visual
- Design organizacional
- Design do interface
- Noções de Layout
UFCD 0136 - Desenho - esboço e perspetiva

Efetuar desenho geométrico

- Desenho de síntese e desenho descritivo
- Figuração e Abstracção
- Desenho iconográfico
- Esboços
- Noções de Perspectiva
Central
- Rigorosa e não rigorosa
Paralela
- Ortogonal (dimétrica, trimétrica, isométrica).
- Oblíqua (cavaleira).
UFCD 0137 – Desenho vetorial criação e
manipulação de imagens

Criar imagens utilizando
software de desenho
vetorial.

- Aplicações informáticas para a conceção de
imagens vectoriais.
Processos de desenho através das aplicações
informáticas.
- Desenho sobre imagem digitalizada
- Resolução ideal para vectorização de uma imagem
matricial.
UFCD 0138 – Caracterização de vários tipos e
formatos de imagens

Caracterizar os vários tipos
e formatos de imagens.

- Tipos;
- Formatos de ficheiros e extensões;
- Resolução;

Trabalhos de
Grupo/Individuais

15%

Curso Profissional
- Cores
- Sistemas de normalização e reprodução da cor
Criar e tratar imagens
matriciais utilizando
ferramentas informáticas.

UFCD 0139 - Criação e tratamento de imagens
matriciais
- Imagens fixas - captação;
- Originais;
- Imagens fixas – criação e edição

Notas:
1. Em módulos que não seja necessário a realização de trabalhos de grupo/individuais deverá a
ponderação atribuída a estes critérios adicionar-se aos testes de avaliação.
2. Em módulos que não seja necessário a realização de testes o peso deste instrumento de avaliação
será adicionado aos trabalhos de grupo/individuais.

