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Sobre
O Mestrado em Multimédia é um curso de 
grau académico direcionado a estudantes 
e profissionais de múltiplas áreas do 
conhecimento que procuram solucionar os 
desafios de um mercado global cada vez mais 
competitivo e aprimorar as capacidades criativas 
por meio de uma forte base teórica, científica e 
tecnológica. 
O mestrado destina-se a candidatos com 
formação nas áreas das Ciências da 
Comunicação, Artes Visuais, Economia e 
Gestão, Tecnologia da Comunicação, Educação, 
Tecnologia Sonora e Musical com especial 
interesse à área de criação e desenvolvimento 
tecnológico.
 
Objectives
Permitir aos graduados a formulação de 
competências aplicáveis aos novos media, 
potenciando a cultura individual assimilada por 
cada estudante e incentivando a partilha de 
conhecimentos distintos entre as equipas de 
trabalho por meio de unidades curriculares e 
workshops. Especificamente, os objetivos são: 

• Proporcionar a formação técnico-científica 
e o conhecimento prático e teórico para a 
conceção, desenvolvimento e realização de 
projectos, produtos, processos e serviços em 
Tecnologia Multimédia. 

• Incentivar o desenvolvimento de competências 
não-técnicas, das capacidades e atitudes 
criativas, bem como a reflexão crítica,  o 
trabalho em equipa e o espírito de liderança. 

• Fomentar a criatividade, iniciativa e aquisição 
do espírito empreendedor no que diz respeito à 
avaliação de cenários, riscos e aproveitamento 
de oportunidades.

https://paginas.fe.up.
pt/~estudar/mm/

Competências Profissionais 
e Perspetivas de Carreira
O Mestrado em Multimédia proporciona um 
amplo conjunto de carreiras profissionais na área 
dos Media Digitais onde existe uma procura de 
competências sólidas para a Conceção, Projeto 
e Desenvolvimento de produtos, processos e 
serviços baseados na Tecnologia Multimédia.

O MM proporciona a aquisição 
de valências e conhecimento 
em áreas emergentes como:
• Transmedia storytelling 
• User experience design 
• Interactive media
• Digital Serious games 
• Virtual and Augmented reality 
• Interactive Music Production 
• Sound Design 

O Mestrado em Multimédia 
proporciona um conjunto 
alargado de saídas profissionais 
relacionadas com os Media 
Digitais: 
• Gestão e soluções em projetos multimédia;
• Produção e desenvolvimento de produtos e 
serviços;

• Investigação e inovação científica e 
tecnológica.

Aqueles que desejam desenvolver atividades de 
investigação nestas áreas podem-se inscrever 
no Programa Doutotal em Media Digitais, um 
programa conjunto entre a U.Porto, a UNL e a UL. 




