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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

3º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

3RD SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 10 

Direção de Projeto (Pós-Produção) 

1. CURRICULAR UNIT - 10 ECTS CREDITS 

Project Directing (Post-Production Technologies) 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Iana Ferreira (módulo de imagem) 

Filipe Oliveira (módulo de som) 

Manuela Viegas (módulo de Montagem) 

4h/semanais 

Total de horas de trabalho: 250 

Total de horas de contacto: 80 

Aulas seminário: 60 h (1/3 por módulo) 

Orientação tutorial: 20 h (1/3 por módulo) 

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

Iana Ferreira 

Filipe Oliveira 

Manuela Viegas 

4h/ weekly  

Total hours worked: 250  

Total contact hours: 80 

seminarial hours: 30 h  

Tutorials : 20 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) 
A formação avançada em Tecnologias de Pós-Produção visa criar Diretores de Projeto 

capazes de dominar as plataformas contemporâneas de pós-produção (incluindo a 

direção de montagem, som e imagem) no seu relacionamento com o mercado do 

cinema e do vídeo (ficional ou documentário). Interessa a licenciados em Cinema, 

Audiovisual ou equivalentes, a licenciados em Ciências Sociais e Humanas e/ou a 

quaisquer licenciados interessados em adquirir o domínio das tecnologias da pós-

produção, bem como do funcionamento e oportunidades do mercado do cinema e do 

vídeo, nas suas vertentes ficional e documental. 

Seguindo um modelo abrangente relativamente às implicações e desafios técnicos, 

organizacionais e conceptuais, que se colocam atualmente à direção de processos na 
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pós produção de cinema, a uc tem como objetivo desenvolver conhecimentos e 

competências ao nível da direção de projeto, nas áreas de especialidade técnica e 

conceptual, implicadas nos processos operacionais e workflows. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

Advanced training in Post Production Tec. aims to create Project Managers able to 

dominate the contemporary post-production's platforms(including assembly direction, 

sound,and image) in its relationship with the market of film and video (fictional or 

documentary). Interest to graduates in Cinema, Audiovisual or in the Social Sciences 

and Humanities and/or any graduates interested in acquiring the domain of post-

production technologies, as well as opportunities of the film market and video, in its 

fictional and documentary strands. 

Following a comprehensive model on the implications and technical,organizational 

and conceptual challenges that currently pose to the direction of processes in post 

production film, the aims of the course is to develop knowledge and skills to level of 

project direction in the areas of technical and conceptual expertise, involved in the 

operational processes and workflows of audiovisual post-production. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Pretende-se nesta unidade curricular discutir e orientar a preparação dos projetos de 

final de curso, considerando a sua natureza e área de especialidade. 

 

O projeto de final de curso pode assumir qualquer um dos seguintes modelos: 

 

Estágio profissional com relatório final – A ser desenvolvido numa empresa cuja 

atividade profissional esteja relacionada com as áreas de pós produção audiovisual, e 

deve enquadrar-se em qualquer uma das especialidades consideradas. 

 

Dissertação de natureza científica ou tecnológica – Trabalho de investigação focando 

um tema relacionado com qualquer uma das áreas de especialidade. 

 

Trabalho de projeto – O projeto pode ser um filme ou outro trabalho de natureza 

audiovisual com a duração máxima de 30 minutos, acompanhado de um relatório final. 

 

São ainda discutidas e analisadas questões de natureza técnica e conceptual, assim 

como o enquadramento teórico dos projetos em desenvolvimento baseado em 

filmografia e bibliografia pertinente. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

It is intended in this course discuss and guide the preparation of the final course 

projects, considering their nature and area of specialty. 

 

The final course project can take any of the following models: 

 

Traineeship with the final report - to be developed in a company whose professional 

activity is related to the areas of audiovisual post production, and should fit into any of 

the specialties considered. 

 

Dissertation of scientific or technological nature - focusing on a research work related 

to any of the specialty areas subject. 
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Project Work - The project may be a film or other audiovisual work of nature with a 

maximum duration of 30 minutes, followed by a final report. 

 

Are also discussed and analyzed issues of technical and conceptual nature, as well as 

the theoretical framework of development projects based on relevant filmography and 

bibliography. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
A demonstração da coerência dos conteúdos é obtida com a finalização dos 

planeamentos, prova da consolidação dos conhecimentos e objetivos enunciados, 

através da prática e conceptualização artísticas que culminam na apresentação pública 

do planeamento e finalidade da tese. 

Conforme se trate de um Trabalho de Projecto, de uma Dissertação ou de um Estágio, 

as áreas de pós-produção (som, montagem e imagem) envolvem-se na clarificação das 

opções tomadas pelo aluno, individualmente, propõem o enquadramento do ponto de 

vista teórico e bibliográfico, de forma a contribuir para tornar viável o trabalho final, 

através de um plano coerente e consistente cuja elaboração se exige até ao final do 

semestre. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

The demonstration of consistency of content is obtained with the finalization of 

schedules, proof of the consolidation of knowledge and stated objectives through 

practical and artistic conceptualisation culminating in the public presentation of the 

plan and purpose of the thesis. 

As it is a Work Project, a dissertation or an internship, the areas of post-production 

(sound, image and edit) engage in clarifying the choices made by the student, 

individually, the proposed framework in terms and theoretical literature in order to 

help make feasible the final work through a coherent and consistent plan whose 

preparation is required by the end of the semester. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A componente letiva da unidade curricular tem um caráter seminarial. A exposição e 

análise teórica de conhecimentos é feita oralmente com o recurso a projeções 

esquemáticas e dinâmicas em datashow, sempre que possível com a exemplificação 

das soluções adotadas que consolidam a prática e inovação artísticas da indústria 

cinematográfica. 

  A avaliação tem como base o trabalho desenvolvido na preparação dos projetos que 

serão apresentados no final do semestre. 

Metodologia: 

Discussão das propostas de cada aluno em acompanhamento personalizado. Estudo de 

casos, da produção teórica e prática do cinema, pertinentes para cada proposta. 

Avaliação: 

Consiste na apresentação do plano de trabalho que deve constar de um título, um 

conceito, um quadro temático teórico, uma bibliografia e um calendário de execução. 

Deve ser apresentada uma proposta de plano de trabalho, a aprovar pelo docente, 

constituída por conceito e proposta de bibliografia. 
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7. TEACHING METHODS (INCLUDING ASSESSMENT) (1000 CHARACTERS MAX) 

The teaching methods of the course has a seminarial character. Exposure and 

theoretical analysis of knowledge is made orally with the use of schematic and 

dynamic projections datashow whenever possible with the exemplification of the 

adopted solutions that consolidate the practice and artistic innovation in the film 

industry. 

   The assessment is based on the work done in the preparation of projects to be 

presented at the end of the semester. 

Methodology: 

Discuss the proposals of each student personalized support. Case studies, theoretical 

and practice of film production, relevant to each proposal. 

Assessment: 

The ultimate goal is to present the work plan should include a title, a concept, a 

theoretical thematic framework, a bibliography, and an implementation schedule. 

Previously must be submitted a proposal for a work plan to be approved by the faculty, 

consisting of concept proposal and bibliography. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
Procura-se estabelecer um contacto aprofundado com os temas e o quadro concreto de 

trabalho de cada aluno, e contribuir para a clarificação da proposta e a sua 

exequibilidade. 

A componente tutorial da u.c. visa a preparação e execução dos projetos 

cinematográficos de pós-produção. A metodologia consiste no desenvolvimento das 

competências de pós-produção com a equipa cinematográfica. As competências 

associadas à construção e desenho do projecto ocorrem na fase de pós-produção e 

concluem a conceptualização artística do filme. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

Seeks to establish a deeper contact with the subjects and the concrete frame work of 

each student, and to contribute to the clarification of the proposal and its feasibility. 

The tutorial component of U.C. to preparing and implementing projects for film post-

production. The methodology consists in developing the skills of post-production with 

the film team. The skills associated with building and project design of the film occur 

in post-production and complete artistic conceptualization of the film. 

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

CHARACTERS MAX) 

Sonnenschein, David – Sound Design Michael Wiese Productions, 2001  

Miranda, Eduardo – Computer Sound Design Focal Press, 2002  

HARBORD, Janet. The Evolution of Film - Rethinking film studies. U.K.: Polity 

Press. 2007  

AMIEL, Vincent. Estética da Montagem. Lisboa: Edições Texto e Grafia, Lda. 2011 

(Armand Colin, 2007)  

On the History of Film Style (Paperback), by David Bordwell  

Light and Color in Nature and Art (Hardcover), by Samuel J. Williamson  

Interaction of Color: Revised and Expanded Edition (Paperback), by Josef Albers 

Figures Traced in Light: On Cinematic Staging, by David Bordwell  

Compreender o Cinema e as imagens, Rene Gardies Edições Texto e Grafia ISBN 

9789899568983  
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Transitions. Voices on the Craft of Digital Editing Erik Andersen, Stuart Bass, Ben 

Bryant, Patrick Gregston, Paul Hirsch 2002 friends of ED ISBN: 1-903450-53-5  

Digital Cinema: The Revolution in Cinematography, Postproduction, and Distribution 

Brian McKernan 2005 McGraw-Hill/TAB Electronics ISBN: 0071429638  

10. OBSERVAÇÕES 
Indica-se, ao longo do semestre, filmografia e bibliografia consistente com as 

propostas individuais. 

10. GENERAL REMARKS 

Is indicated, throughout the semester, filmography and bibliography consistent with 

individual proposals. 

 


