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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

6º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

6TH SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Produção de Música Para Cinema 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Music Production for Film 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Emídio Buchinho; 30 horas curriculares + 10 horas de tutoria 

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

Emídio Buchinho; 30 curricular hours + 10 tutorial hours 

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) 
Ancorando-se nos tópicos, conceitos e ideias-chave trabalhadas na cadeira de Formas 
da Música (relações de interdependência estética, formal e expressiva entre os 
materiais visuais e a componente sonora no domínio do cinema e a capacidade de 
identificar, caracterizar e analisar formas várias do estabelecimento dessas relações a 
partir de exemplos concretos, descodificando os diversos mecanismos de interacção 
audio-visual e a sua pertinência narrativa e estética) esta cadeira terá como objectivo 
ser um espaço de análise, experimentação e concretização de projectos audio-visuais 
através dos quais – pela utilização de exemplos pré-existentes e/ou pela criação de 
objectos fílmicos novos – os saberes anteriormente adquiridos serão postos em prática, 
analisados, discutidos e aferidos. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

Based on the topics, concepts and key ideas studied in Forms of Music (relationships 

of aesthetic, formal and expressive interdependence between the visual materials and 

the sound component of cinema, and the ability to identify, characterise and analyse 

the diverse forms how those relations are established from specific examples, decoding 

the various mechanisms of audiovisual interaction and their narrative and aesthetic 

relevance), the objective of this class is to become a space for analysing, 

experimenting and achieving audiovisual projects putting in practice, analysing, 

discussing and evaluating all previously learned skills. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
A banda sonora como parcela decisiva da economia narrativa cinematográfica; as 
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possibilidades de “détournement” de sentidos através da banda sonora; a criação de 
bandas sonoras “de raiz” e/ou a reutilização de material sonoro/musical pré-existente 
como matéria-prima para a criação de bandas sonoras alternativas. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

The sound track as a decisive piece in filmic narrative economy; the possibilities of 

changing its sense through the sound track; creation of brand new scores and/or 

reusing pre-existing musical and sound material to create alternative sound tracks. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Em contexto de aula – tendencialmente transformada em sessão de “spotting” – são 
sugeridos pelo professor filmes (ou sequências de filmes) “mudos” ou sonoros, 
candidatos a uma sonorização alternativa, de acordo com os critérios previamente 
analisados e sistematizados, sendo também estimulada e bem acolhida a a apresentação 
de propostas pelos alunos. Posteriormente, e com particular intensidade nas horas de 
tutória, os diversos projectos vão sendo mostrados, analisados, criticados, ajustados e, 
por fim, concluídos. É tanto um trabalho individual como decorrente da apreciação 
colectiva orientada para o confronto e síntese da subjectividade de diversos pontos de 
vista. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

Within the lecture context, transformed in a "spotting" session, the lecturer will 

suggest silent or sound films (or film excerpts) as candidates for alternative sound 

tracks, according to the previously analysed and systematised criteria; student 

suggestions are also welcome. Particularly during the tutorial hours, the various 

projects will be shown, analysed, criticized, adjusted and finally concluded, in a work 

that is both individual and resulting from a collective appreciation geared toward 

confrontation and synthesis of the subjectivity of different viewpoints. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
1.Nas aulas curriculares,são fornecidas e comentadas propostas de trabalho,pistas e 
hipóteses de intervenção sobre diversos materiais visuais,funcionando como sessões de 
“spotting”onde deverá ser identificada a necessidade,pertinência e circunstâncias 
múltiplas da intervenção sonora/musical sobre a imagem e o modo como,daí,resulta 
uma diversidade de sentidos;estas poderão ser tanto da iniciativa dos alunos como do 
professor. 
2.Será sistematicamente fornecida documentação e bibliografia aos alunos. 
3.Nas horas de tutoria, terão lugar as apresentações e discussão dos diversos projetos 
realizados, que serão colectivamente analisados e comentados. 
 
A avaliação passará por uma avaliação contínua a ser realizada no decurso das aulas 
(envolvendo a assiduidade, participação ativa,criatividade,pertinência e contribuição 
para o debate coletivo por parte dos alunos) e por um projeto individual de articulação 
de sequências de imagem/música a ser realizado até ao final do semestre. 

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

1. During curricular hours, proposals, clues and possible interventions over diverse 

visual materials will be supplied and commented; these will be "spotting sessions" 

meant to identify the need, relevance and multiplie circumstances for a sound or 

musical intervention on the image and the way how a diversity of senses will result 
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from it, coming from either the students or the teacher. 

2. Documentation and bibliography will be continually supplied to the students. 

3. The tutorial hours will be devoted to the presentation and discussion of the several 

individual projects, to be analysed and commented collectively. 

The evaluation will be the subject of an agreement between lecturer and students, but 

will include continual evaluation involving frequency, active participation, creativity, 

relevance and contribution to the collective debate, and an individual project 

articulating image and music to be concluded during the semester. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
A coerência das metodologias de ensino com os objectivos da aprendizagem é 
comprovada pelo aproveitamento maioritariamente positivo das turmas ao longo de 
onze anos, bem como pela forma como, não apenas mas em particular nas horas de 
tutoria, em que a concretização prática dos projectos vai sendo, gradualmente, 
edificada, é possível apreciar, de modo objectivo, o domínio, simultaneamente prático 
e conceptual, das ferramentas de estruturação da banda sonora. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The coherence between teaching methodologies and learning objectives can be proven 

by the mostly positive results of the classes over an 11 year period, as well as by the 

practical realisation of the projects as they are gradually edified, allowing the 

objective appreciation of the theoretical and conceptual mastering of the sound track 

tools. 

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

CHARACTERS MAX) 

"Unheard Melodies/Narrative Film Music” Claudia Gorbman; "Sound Design" David 
Sonnenshein; "Complete Guide To Film Scoring" Richard Davis 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


