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SINOPSE DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT SYNOPSIS 

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR  - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Finalização de Imagem 

 A Unidade curricular pretende conferir aos alunos a capacidade de conhecer e gerir, de 

forma controlada, os processos de pós-produção de imagem. Destina-se a alunos da área 

de imagem ou de outras, que se interessem pelos procedimentos do trabalho de imagem 

nesta fase do processo. 

O conteúdo da UC centra-se na familiarização com os processos, através da prática, com 

o propósito de conhecer e consolidar conceitos técnicos e artísticos na fase de conform, 

correção de cor e exportação de imagem. 

O objetivo é conferir aos alunos a competência de identificar problemas e de encontrar 

possíveis soluções no âmbito da imagem. O conhecimento das hipóteses de correção de 

cor, contribui também para a capacidade de avaliar, previamente, as situações e suas 

respostas em futuros processos durante a pré-produção e rodagem. 

 

CURRICULAR UNIT     - 3 ECTS CREDITS 

Image Finishing 

The objective of the Curricular Unit is to confer to the students the capability to get to 

know the processes of image post-production and manage them in a controlled manner. 

It is intended for students of the area Image as well as others who are interested in the 

workflow of the image during this stage of the process. 

The content of the CU focusses on familiarizing the students with the processes through 

practical work by teaching and consolidating the knowledge of technical and artistic 

concepts in the phase of conform, colour correction and image export. 

The goal is that the students acquire the skills to identify problems and find possible 

solutions as regards the image. The knowledge of the possibilities of colour correction 

also contributes to enable the students to evaluate, beforehand, situations and respective 

responses in future pre-production and shooting processes. 

 


