
 

1/3 
 

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 

Normas e Métodos de Montagem I 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Editing Procedures and Methods I 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
André Valentim Pires de Almeida 30h T/P 10h OT 

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

André Valentim Pires de Almeida 30h T/P 10h OT 

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) 
Pretende-se que o aluno adquira e aprofunde conhecimentos fundamentais sobre a 
origem e essência tecnológica da imagem digital e sua evolução, com especial enfoque 
na imagem em movimento. É objectivo que o aluno fique habilitado a executar e 
compreender de forma transversal os processos e normas associadas ao workflow da 
imagem e da montagem. Habilitar o aluno a planear o modus operandi de cada 
produção e seleccionar as ferramentas necessárias mediante cada contexto particular, 
bem como adquirir a destreza para se adaptar a novos desafios técnicos. Pretende-se 
que o aluno tenha contacto com o método trabalho de diversos montadores 
profissionais no seu local de trabalho, e que neles encontre pistas para definir os seus 
próprios métodos. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The student should acquire and expand his knowledge over the fundamental principles 

of the digital image and its evolution, with a special focus on the moving image. 

He/she should understand on a deeper level all the processes and norms of the image 

and editing workflows, as well as the needed operational skills. He/she should be able 

to setup each production's workflow properly and be able to adapt to new technical 

challenges. The student should get acquainted with the work and method of several 

professional editors on their work environment, and make use of those methods to find 

their own. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Normas, métodos e procedimentos de imagem; montagem e pós-produção em 
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ambiente profissional, a sua evolução e estado da arte. Formatos, contentores, 
compressão (intraframe e interframe), standards, e outros conceitos relevantes. 
Métodos e técnicas de montagem específicas de diversos montadores profissionais. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

Image norms, methods and procedures; editing and post-production on a professional 

environment, evolution and state of the art. Formats, containers, compression (intra 

and inter frame), standards, and other relevant concepts. Professional editors' specific 

methods and techniques. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Sendo os objectivos base da U.C. o conhecimento fundamental da origem e essência 
tecnológica da imagem digital e o contacto com o método de trabalho de diversos 
montadores profissionais, presume-se que estes são melhor atingidos através de um 
olhar segmentado para todas as etapas de criação, manipulação e distribuição da 
imagem digital -sempre acompanhada de exercícios práticos-, e pela visita a 
montadores nos seus locais de trabalho. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

Given the main goals of the C.U. -the fundamental principles of the digital moving 

image and the acquaintance with the work and methods of professional editors- they 

will be more effectively pursued by a segmented look into all the stages of creation, 

manipulation and distribution of digital image -along with practical classroom 

exercises-, and by visiting editors in their work places. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
Os conteúdos são veiculados através da exposição oral e de vídeos sobre os temas 
expostos, tentando trazer os alunos para uma discussão dinâmica através da utilização 
de exemplos familiares ao grupo. Serão realizadas visitas a montadores nos seus locais 
de trabalho. 
Uma parte significativa da aula será destinada a desenvolver exercícios práticos, e a 
realizar um trabalho audiovisual ("Diário de um Montador") criado a partir de imagens 
e sons de arquivo, que contribuirá para a avaliação em 60%. Será realizado pelos 
alunos um exercício de reflexão escrito sobre a execução do "Diário de um Montador" 
a apresentar à turma e que contribuirá para a avaliação em 30%. A assiduidade e 
participação nas aulas contribuirá com 10%. 
O tempo de OT (orientação tutorial) é um tempo de reflexão e pedagogia e onde será 
apresentado o trabalho audiovisual "Diário de um Montador" e respectiva reflexão. 

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

The learning content will be delivered orally and with the support of videos, trying to 

bring the students into a lively discussion using familiar examples. The students will 

also pay visits to editors in their work environment. 

Part of the class will be dedicated to the development of exercises, and to create an 

audiovisual work ("Diário de um Montador") build from archival footage that will 

contribute to the final score by 60%. The students will also develop a written exercise 

reflecting upon the creation of "Diário de um Montador" to be presented in class, 

making up 30% to the final score. Regular attendance and participation will contribute 

with 10%. 

The Tutorial Orientation is a time for pedagogy and reflection, and for the 
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presentation of the audiovisual work "Diário de um Montador" to class. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
As metodologias aplicadas na U.C. baseiam-se na implementação prática e imediata 
dos conceitos teóricos apresentados na aula, permitindo que os alunos pratiquem em 
tempo real os desafios que irão enfrentar na profissão. As metodologias baseadas na 
prática, associada à constituição de grupos pequenos, permitem ao aluno confrontar-se 
com questões fundamentais teóricas de forma (quase) individualizada e fomentar o 
trabalho em equipa. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The C.U. methodologies are based on the practical application of the theoretical 

concepts exposed in class, allowing students to practice in real-time the challenges 

they will face as professionals. The practice based methodologies, along with the 

constitution of small groups, allow the students to be faced with important questions 

on an (almost) individualized way, and to find the methodologies and processes that 

suit them the most -as well as fostering team work. 

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

CHARACTERS MAX) 

-JAMES, Jack - Fix It in Post - Solutions for Post-production Problems (2009) ISBN: 
0240811240 
-WEISE, Marcus; WEYNAND, Diana - How Video Works (2007) 
-ARUNDALE, Scott; TRIEU, Tashi - Modern Post: Workflows and Techniques for 
Digital Filmmakers (2014) 
-OLDHAM, Gabriella - FIRST CUT, Conversations with Film Editors 
LOBRUTTO, Vincent - Selected Takes, Film Editors on Editing 
-ADOBE - Adobe® Premiere® Pro CC Help (disponível em 
https://helpx.adobe.com/pdf/premiere_pro_reference.pdf) 
-ADOBE - Adobe® Media Encoder CC Help (disponível em 
https://helpx.adobe.com/pdf/mediaencoder_reference.pdf) 
-APPLE - Final Cut Pro 7 User Manual (disponível em 
https://documentation.apple.com/en/finalcutpro/usermanual/Final%20Cut%20Pro%20
7%20User%20Manual%20(en).pdf) 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


