
	  

	  
	  
	   	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  

OPEN DAY ABROAD 
Encontro de Universidades na EXD’11/Lisboa 
 
O Open Day Abroad é um evento integrado na programação do Serviço Educativo da Bienal de design 
EXD’11/LISBOA, que se realiza no Antigo Tribunal da Boa-Hora. Uma iniciativa original onde alunos e 
professores de universidades estrangeiras e portuguesas apresentam os seus programas, projectos e estratégias 
de ensino criativo nas áreas do design e da arquitectura. 
 
O Serviço Educativo convidou, assim, a Aalto University School of Art and Design, da Finlândia, a FHNW HGK - 
Basel School of Design, da Suíça e Bezalel Academy of Arts and Design, de Israel, o Instituto Superior Técnico da 
Universidade Técnica de Lisboa e a Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa para exporem os seus 
curricula, nos dias 11 e 19 de Outubro e 8 de Novembro.  
 
O objectivo é o intercâmbio de experiências, práticas e métodos que visam o aumento do conhecimento, 
capitalização de ideias e relações internacionais. 
 
Os destinatários destes Open Day Abroad, de entrada gratuita, são a comunidade académica e o público em geral. 
 
É uma oportunidade única para conhecer novas realidades de ensino através de projectos desenvolvidos, 
resultados e testemunhos de estudantes. 
 
Open Day Abroad 
LOUNGING SPACE 
Antigo Tribunal da Boa-Hora 
Entrada Gratuita 
14h / 17h 
 
No dia 19 de Outubro, Suíça + Portugal: 
 
FHNW HGK - Basel School of Design, Master in Visual Communication and Iconic Research — Suíça 
 
O conceito fundamental deste programa de mestrado é a inter-relação da prática de projecto orientado para a 
pesquisa da Imagem e teoria da imagem. Os destinatários são estudantes licenciados em Arte, Design, ou Estudos 
Culturais relacionados com questões estratégicas da Comunicação Visual. Prático e analítico, o mestrado é 
desenvolvido em colaboração com equipas de projecto interdisciplinar. O Curso prepara os alunos para o mercado 
de trabalho em várias áreas da comunicação visual, cultural, bem como o ensino ou pesquisa ao nível 
universitário. O programa é uma colaboração da Universidade de Ciências Aplicadas do Noroeste da Suíça, 
Academia de Arte e Design (FHNW / HGK), Visual Communication Institute e "eikones," The National Centre of 
Competence in Research”(NCCR), da Universidade de Basel.  
 
 
 
Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, Mestrado em Design de Comunicação e Novos Media - 
Portugal 
 
O mestrado em Design de Comunicação e Novos Media visa a consolidação e aprofundamento de conhecimentos 
teóricos e práticos de nível pós-graduado e o correspondente desenvolvimento de competências profissionais e de 
investigação em Design de Comunicação, através da integração dos novos media com as práticas e metodologias 
projectuais do design. A um nível específico o curso procura formar profissionais com capacidade para operar em 



	  

	  
	  
	   	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  

diversas dimensões do mercado tornando-os aptos a liderar e desenvolver projectos interdisciplinares nas áreas do 
design, comunicação e multimédia baseados num desempenho crítico, reflexivo e projectual orientado por padrões 
de elevada qualidade e exigência. O curso promove ainda um conjunto de competências indispensáveis ao 
desenvolvimento de projectos que traduzam aplicações inovadoras do saber e às práticas autónomas no domínio 
da investigação, estimulando simultaneamente o prosseguimento de estudos avançados na área do Design de 
Comunicação. 
 
8 Novembro – Israel  
 
Bezalel Academy of Arts and Design, Industrial Design — Israel 
 
 
Para mais informações: 
Susana Gaudêncio 
susana.gaudencio@expeimentadesign.pt 
	  
 


