
 

SINOPSE DA UNIDADE
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Seminário Aplicado de Tecnologias de Pós

Este Seminário tem como objetivo proporcionar uma reflexão 
nível da direção de projeto nas áreas de montagem, imagem e som, assim como nos 
diversos processos operacionais implicados na pós
dos módulos, o objetivo é a análise e criação de um  objeto
de reflexão escrita e enquadramento bilbiográfico ou, em alternativa, uma monografia 
de investigação numa das áreas do programa.
 
CURRICULAR UNIT   

Practical Seminar in Post-Production Technologies

This Seminar aims to provide an in
level in the areas of editing, image and sound, as well as in the various operational 
processes involved in audiovisual post
the analysis and creation of an audio
and a bilbiographical framework or, alternatively, a research monograph in one of the 
program areas. 

 

UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT SYNOPSIS

CURRICULAR  - Nº CRÉDITOS ECTS 10 

Seminário Aplicado de Tecnologias de Pós-produção 

em como objetivo proporcionar uma reflexão crítica aprofundada ao 
nível da direção de projeto nas áreas de montagem, imagem e som, assim como nos 
diversos processos operacionais implicados na pós-produção audiovisual. No interior 

o objetivo é a análise e criação de um  objeto audio-visual acompanhado 
de reflexão escrita e enquadramento bilbiográfico ou, em alternativa, uma monografia 
de investigação numa das áreas do programa. 

   - 10ECTS CREDITS 

Production Technologies 

This Seminar aims to provide an in-depth critical reflection at the project management 
, image and sound, as well as in the various operational 

involved in audiovisual post-production. Within the modules, the objective is 
the analysis and creation of an audio-visual object accompanied by written reflection 
and a bilbiographical framework or, alternatively, a research monograph in one of the 
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crítica aprofundada ao 
nível da direção de projeto nas áreas de montagem, imagem e som, assim como nos 
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de reflexão escrita e enquadramento bilbiográfico ou, em alternativa, uma monografia 
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