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Nome(s) do(s) docente(s)
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Resultados da aprendizagem e competências

Este documento só tem validade académica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a óleo da Instituição.

No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. aplicar conhecimentos, ferramentas e técnicas necessários para o desenvolvimento e gestão de um projeto;
2. organizar, planear e programar as tarefas no tempo;
3. analisar e avaliar propostas, sugerir soluções e selecionar estratégias;
4. trabalhar em grupo, respeitar os princípios éticos e demonstrar capacidade critica e de autocrítica;
5. demonstrar preocupações com a qualidade e a estética do projeto;
6. adaptar-se a novas situações, produzir novas ideias, ter espírito de iniciativa e empreendedorismo.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
ter concluído com êxito a unidade curricular de Pré-produção de Jogos.

Conteúdo da unidade curricular
O conteúdo do projeto a desenvolver ou do estágio a realizar em contexto real de trabalho deverá abranger, de forma genérica, as áreas globais da criação e
desenvolvimento de jogos digitais (Game Design, Artes Visuais e Programação), pondo em prática o ante-projeto construído na unidade curricular de Pré-produção
de Jogos. Assim, cada projeto / estágio terá os seus conteúdos específicos.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
- Específica de cada projeto / estágio.

Bibliografia recomendada
Bibliografia a indicar pelos orientadores em função do projeto / estágio a desenvolver.

Métodos de ensino e de aprendizagem
Em regime tutorial, os orientadores acompanharão, através de um método ativo e interrogativo, a execução de todo o trabalho de desenvolvimento de um jogo /
projeto ou execução de um estágio.

Alternativas de avaliação
1. Avaliação de acordo com Regulamento da UC - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
2. Alunos Mobilidade-Avaliação c/ Regulamento próprio - (Ordinário, Trabalhador) (Final)

Língua em que é ministrada
1. Português
2. Inglês
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