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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

5º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

5TH SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Conceptualização da Banda Sonora 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Soundtrack Conceptualization 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Filipe Carlos Fonseca da Costa Oliveira 
4h/semanais  
Total de horas de trabalho: 75 
Total de horas de contacto: 40 
Aulas teórico-práticas: 30 h 
Orientação tutorial: 10 h 

2. INSTRUCTOR IN CHARGE AND INDIVIDUAL TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

Filipe da Costa Oliveira Carlos Fonseca 

4h / weekly 

Total hours worked: 75 

Total contact hours: 40 

Theoretical-practical classes: 30 h 

Tutorials: 10 h 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
      

3. OTHER INSTRUCTORS AND THEIR TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

      

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A 

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Esta unidade curricular semestral de perfil analítico e técnico, pretende transmitir as 
competências genéricas, necessárias ao ao diretor de som. São estudados casos práticos 
de aplicação acústica ao cinema, desde a captação ao processamento digital em 
estúdio. 
 
A preparação de bandas sonoras conceptuais, com a imagem fixa ou em movimento, 
permitem a prática criativa artística avançada. O desenho de som é veiculado pela  
montagem e composição da banda sonora culminando na mistura final realizada, 
seguidas de análise e avaliação. 
 
A componente prática e de execução, é tutorada pelo professor, representando para o 
aluno, um trabalho de conceptualização do objeto sonoro traduzido na produção e pós-
produção no estúdio de som. 
 



 

2/6 
 

Os alunos estão associados em parcerias criativas, com funções conceptuais e 
operacionais, autores da montagem de som e mistura final, desenvolvida em pós-
produção digital com sofware, Protools HD e LE, Soundtrack Pro ou equivalente. 

4. LEARNING OBJECTIVES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE DEVELOPED 

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

This semester course in analytical and technical profile, intended to convey the 

general skills necessary to the sound director. Cases are studied practical application 

of sound to movies, from capture to digital processing in the studio. 

 

The preparation of conceptual soundtracks, with still or moving image, enable 

advanced creative artistic practice. The sound design is conveyed by the assembly and 

composition of the soundtrack culminating in the final mix, followed by analysis and 

evaluation. 

 

The practical component and implementation, is tutored by the teacher to the student 

representing a work of conceptualising the sound object translated into production and 

post-production sound studio. 

 

Students in creative partnerships are associated with conceptual and operational 

functions, the authors of the assembly and final sound mix, developed in digital 

postproduction containing software, Protools HD and LE, Soundtrack Pro or 

equivalent. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
I Qualidade da Banda Sonora 
Misturas provisórias e projeções de teste 
Avaliação e desenho conceptual 
Efeitos sonoros e captações especiais 
Arquivo de som, organização e masterização 
Desenho de som 
Dobragens 
Construção de sons de ação e ruídos 
Do argumento à mistura final 
 
 
II O Som da Fala 
Aparelho fonador 
Fala e potência acústica 
Formantes da fala 
Inteligibilidade e largura de banda 
Correlação acústica da emoção na fala 
Parâmetros sonoros da inteligibilidade 
Contorno espectral da fala 
Utilização dos espectros para reconhecimento da fala 
Geração de sons de fala por computador 
 
III Síntese Sonora Computorizada  
Computador e desenho de som 
Representação digital do som 
Programação e síntese sonora 
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5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

I Soundtrack Quality 

Temporary dubs and screening 

Assessment and conceptual design 

Sound effects and special recordings 

Sound file, organization and mastering 

Sound Design 

Dubbing 

Action sounds and noises construction 

From the script to final mix 

 

 

II  Sound of Speech 

Vocal tract 

Speech and acoustic power 

Speech Formant 

Intelligibility and bandwidth 

Acoustic correlation of emotion in speech 

Sound parameters of intelligibility 

Speech spectrum 

Spectral analysis and speech recognition 

Speech sounds generated by computer 

 

III   Computerized Sound Synthesis 

Computer and sound design 

Digital sound representation 

Sound synthesis programming 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Revisitamos a arte aplicada à prática cinematográfica, com foco nos efeitos sonoros, 
gravações especiais e dobragens. Estudamos o som da fala, formantes e 
inteligibilidade, com vista à compreensão da interferência na perceção dos diálogos. 
Os recursos computacionais e o desenho de som abrem diferentes perspetivas, na 
criação de sonoridades e efeitos. 
 
Destacando conteúdos programáticos fundamentais 
• Misturas provisórias e projeções de teste 
• Efeitos sonoros e captações especiais 
• Desenho de som 
• Fala e inteligibilidade 
• Síntese Sonora Computorizada 
A demonstração da coerência dos conteúdos é obtida com a finalização de 2 a 3 
objetos sonoros, prova da consolidação dos conhecimentos e objetivos enunciados, 
através da prática e conceptualização artísticas que culminam no visionamento e 
análise em turma e a integração no portfólio do aluno. 

6. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE SYLLABUS AND THE LEARNING OBJECTIVES 

(1000 CHARACTERS MAX) 

We revisited the practical art of motion pictures, focus in sound effects, special 

recordings, and dubbing. The sound of speech, formants and intelligibility, is studied 
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to understand the interference with dialogues. The computational resources and sound 

design opens different perspectives to creative sound and effects. 

 

Contents: 

• Temporary Dubs and Screening Tests 

• Sound Effects and Special Recordings 

• Sound Design 

• Speech and Intelligibility  

• Computerized Sound Synthesis 

 

The demonstration of the content coherence is achieved with the completion of sound 

objects , proof of the consolidation of knowledge and set out objectives, through 

practice and artistic conceptualisation that culminate in viewing and analysis in class 

and integration in the portfolio of the student. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A exposição e análise teórica de conhecimentos são feitas oralmente com o recurso a 
projeções esquemáticas e dinâmicas com a exemplificação correspondente. 
 
A componente prática é desenvolvida com a aplicação de conhecimentos na 
manipulação dos sistemas e equipamentos específicos de dobragem e processamento 
de som para cinema, incluindo a montagem e mistura, executada em estúdio com 
software de som. 
 
A avaliação contínua compreende três componentes: 
a) 30% Presença e participação ativa nas aulas. 
b) 30% Participação na orientação tutorial com vista à apresentação oral de um estudo, 
versando uma das matérias constantes do programa, ou um trabalho prático versando 
uma aplicação de projeto ou objeto sonoro. 
c) 40% Teste escrito versando as matérias constantes dos sumários. 
 
A avaliação final compreende duas componentes: 
d) 50% Prova escrita 
e) 50% Trabalho prático. 

7. TEACHING METHODS (INCLUDING ASSESSMENT) (1000 CHARACTERS MAX) 

The exhibition and theoretical analysis of knowledge are made orally with the use of 

schematic and dynamic with related exemples. 

The practical component is developed with the application of knowledge in the 

handling of specific systems and equipment for recording and processing sound for 

film, including assembly and mixing, performed in studio with software dedicated to 

sound processing. 

 This course, allows the system of final assessment for students with worker 

student status. 

 

Continuous assessment comprises three components, with the weighting: 

a)30% Attendance and active participation in class. 

b)30% Participation in the tutorial guidance for the oral presentation of a study, 

dealing with one of the subjects in the program, or a work about a practical design 

application, embodied in a sound object. 

c)40% Written test containing the matters in the summaries. 
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The final assessment consists of two parts, with equal weighting:  

d)50% A written test (exam)  

e)50%  A practical work. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
A coerência da metodologia é comprovada pela necessidade de ensaio e 
experimentalismo no domínio sonoro como elemento conceptual e narrativo da 
experiência cinematográfica. O ensaio de soluções criativas e dialogantes com a 
imagem nem sempre é possível empreender no quadro de uma produção e pós-
produção multidisciplinar calendarizada. A pesquisa  e investigação de novas formas 
sonoras ou estudo de tendências no trabalho de som em cinema, podem ser alternativas 
metodológicas a empreender pelo aluno. 
 
É feita a construção da banda sonora com recurso a software de som, Protools ou 
equivalente, música, bases de dados de sons existentes na nuvem e na rede interna da 
ESTC, e processamento digital sonoro. A prática artística é exercitada através do 
visionamento e análise sonora, em sala de aula. 
 
A componente tutorial da u.c. visa a preparação e execução dos objetos sonoros ou 
orientação de pesquisa no domínio do som. A metodologia consiste no 
desenvolvimento das competências de processamento do som. As competências 
associadas à conceptualização e desenho de som do objeto desenvolvem-se 
fundamentalmente em estúdio e concluem a autoria artística do trabalho. 

8. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODS AND THE LEARNING 

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The consistency of the methodology is demonstrated by the need for testing and 

experimentation in the sound field as a conceptual and narrative element of the 

cinematic experience. The test of creative solutions and dialoguing with the image is 

not always possible to undertake as part of a multidisciplinary production and post-

production scheduled. Research and investigation of new sound forms or study trends 

in the work of sound in cinema, may be methodological alternatives to be undertaken 

by the student. 

 

  The construction of the soundtrack using the sound software, Protools or equivalent, 

music, databases of existing sounds in the cloud and in the internal network of ESTC, 

and digital sound processing is done. The artistic practice is exercised by the viewing 

and sound analyzing in the classroom. 

 

The tutorial component aims at preparation and implementation of sound objects or 

research orientation in the field of sound. The methodology consists in developing the 

skills of sound processing. Skills associated with sound design and conceptualization 

of the object are developed primarily in the studio and complete the authorship of the 

work. 

9. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL (MÁX. 1000 CARACTERES) / MAIN BIBLIOGRAPHY (1000 

CHARACTERS MAX) 

Yewdall, David Lewis - Practical Art of Motion Picture 
 Focal Press (1999) 
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Katz, Bob – Mastering Audio 
 Focal Press 2002 ISBN: 0240805453 
Sonnenschein, David – Sound Design 
 Michael Wiese Productions, 2001 ISBN: 0 941188 26 4 
Vários autores – Music Cognition and Computerized Sound 
 Ed. Perry R. Cook 
Chion, Michel - Le Son 
 Armand Colin, 2004 
White, F. A.  - Our Acoustic Environment 
 John Wiley & Sons 
Miranda, Eduardo – Computer Sound Design 
 Focal Press, 2002 ISBN: 0240516931 
Holman, Tomlinson – 5.1 Surround Sound up and running 
 Focal Press, 2000 ISBN:0 240 80383 3 
 
 Collins, Mike – Pro Tools 5.1 for Music Production: recording, editing and mixing. 
 Focal Press, 2003 ISBN: 0 240 51640 0  
Ballou, Glen M - Handbook for Sound Engineers 
 Focal Press, 2001 ISBN: 0240804546 
Watkinson, John – Art of Digital Audio 
 Focal Press, 2000 ISBN: 0240515870 
Howard, David - Acoustics and Psychoacoustics 
 Focal Press, 2000 ISBN: 0240516095  

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


