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Objectivos

Fundamentar o significado da expressão \\\\\\\'Network
Society\\\\\\\'\\\\\\\', clarificando e compreendendo os conceitos de
globalização e de trabalho em rede.
Dominar os fundamentos relacionados com a utilização dos
computadores pessoais e ser vcapaz de trabalhar com Tecnologias de
Informação (TI).
Gerir sistemas simples de informação.em plataformas informáticas,
tais como ‘blogs e ‘wikis’, com vista e organizar a partilhar
informação.
Desenvolver competências no domínio das ferramentas multimédia em
projectos performativos.
Desenvolver um projecto criativo negociando e interagindo com outros
membros do grupo de trabalho.

Conteúdos
Programáticos em
Syllabus

Da Sociedade de informação à \\\\"Network Society\\\\"
Novas configurações e propostas no campo da arte contemporânea:
performance arte, happening, instalação de arte e pós-cinema
Análse do jargão informático: hardware, software e recursos humanos.
Informática e educação: elearning, bi-learning e plataformas MLS
(management learning system).
Estudos dos recursos e ferramentas para a produção de espectáculos.
Gestão de ferramentas digitais para a edição de imagem e som.

Avaliação

Uma tarefa de improvisação relacionada com dança e tecnologia.
Uma ficha de leitura crítica de um artigo seleccionado.
Um projecto artístico desenvolvido no âmbito de um grupo de
trabalho.
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