
  



Programa 

Segunda-feira — 1 de março 
Sessão de Abertura:  

https://us02web.zoom.us/j/87959198050?pwd=Zms2QXo5WXFpL1RTRWdiaW44eXI0Zz09 

	 - 9h30 – Sessão de apresentação do enunciado e programa. Participação 
da professora Teresa Heitor e de membros do NucleAR na explicação e 
contextualização do exercício.  

Revelação dos grupos de trabalho: 

- 10h30 – Partilha dos grupos de trabalho. 

Conferência com Artista: 

https://us02web.zoom.us/j/82466244917?pwd=RzdZVXRrTC8wTHNHcXY0Y2VDRXJDUT09 

	 - 12h00 – Conferência de artista João Onofre. Contextualização e 
apresentação do trabalho audiovisual do artista. Aberto a todos os participantes.  

Workshop Relâmpago: 

https://us02web.zoom.us/j/84510999141?pwd=STRvdEVvMjBsU3FLR0lraHFkY1JpUT09

	 - 18h30 – Workshop sobre trabalho em multimédia. Apresentação dos 
básicos do programa de edição de vídeo orientada pelo Prof. Fernando Fadigas, 
docente do curso de multimédia da FBAUL. Aberto a todos os participantes.  

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/87959198050?pwd=Zms2QXo5WXFpL1RTRWdiaW44eXI0Zz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2jh4qcarivJx4x218GQM0w%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/82466244917?pwd=RzdZVXRrTC8wTHNHcXY0Y2VDRXJDUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2f2a0eDspJHHdne148FJAo%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/84510999141?pwd=STRvdEVvMjBsU3FLR0lraHFkY1JpUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1PaUZZEcSCHV1SvFCR5M76%22%20%5Ct%20%22_blank


Terça-feira — 2 de março 

Sessão de Feedback dos Professores aos Alunos: 

(link será partilhado após inscrições) 

	 - 10h30 – Cada grupo receberá o feedback de dois grupos de professores 
atribuídos aleatoriamente. Cada sessão de feedback terá uma duração de 10 
minutos e pretende que os alunos apresentem conceitos e ideias iniciais que 
tenham interesse em aplicar. As sessões serão feitas através do zoom. A partilha 
de links entre os professores e os alunos será feita pelo NucleAR.  

Conversa Relâmpago: 

https://us02web.zoom.us/j/84900865577?pwd=N0R6Y1g2T2pRVS9pbnp6OFNuRVZFUT09

	 - 19h00 – Conversa com os Espacialistas sobre a aplicação dos meios 
audiovisuais na interpretação e exploração da arquitetura. Aberto a todos os 
participantes.  

Quarta-feira — 3 de março 

Entrega: 

	 - das 19h00 às 20h00 – Envio dos elementos para o email do NucleAR 
(nuclear.ist.utl@gmail.com). Entrega em formato mp4. Todos os elementos serão 
carregados para o canal de YouTube do NucleAR e publicados no dia 4. 

Quinta-feira — 4 de março 

Sessão de comentários e Anúncio dos Vencedores: 

https://us02web.zoom.us/j/87571882468?pwd=a2xhNENKNGpEa3l4ajJsajRDdmxLQT09

	 - 15h00 às 19h00 – Visualização e comentário dos trabalhos pelos 
membros do júri. Esta sessão inicial terá duas partes, com um breve intervalo, 
seguida da ponderação dos jurados. Após a tomada de decisão, serão 
visualizados os trabalhos destacados. O evento finalizar-se-á após a visualização 
dos trabalhos.

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/84900865577?pwd=N0R6Y1g2T2pRVS9pbnp6OFNuRVZFUT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3JelX7XsjRha8w8-iMfC5d%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/87571882468?pwd=a2xhNENKNGpEa3l4ajJsajRDdmxLQT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3fXLnHFYdMFlQLonbcn2Hl%22%20%5Ct%20%22_blank

