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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

2º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

2ND SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 10 

Seminário Aplicado de Tecnologias de Pós-Produção 

1. CURRICULAR UNIT - 10 ECTS CREDITS 

Practical Seminar in Post-Production Technologies 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Manuela Viegas 
Rute Iana Ferreira 
Leonardo Simões 
Filipe Oliveira 
Emídio Buchinho 
4h/semanais 
Total de horas de trabalho: 250 
Total de horas de contacto: 80 
Aulas Teórico-Práticas: 60h 
Aulas de Orientação Tutorial: 20h 

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

Manuela Viegas 

Rute Iana Ferreira 

Leonardo Simões 

Filipe Oliveira 

Emídio Buchinho 

4h / weekly 

Total hours worked: 250 

Total contact hours: 80 

Theoretical-practical classes: 60 h 

Tutorials: 20 h 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
João Lopes 3h TP, 1h OT; Graça Castanheira 3h TP 

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

João Lopes 3h TP, 1h OT; Graça Castanheira 3h TP 

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

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 
A unidade curricular analisa e desenvolve as atuais tecnologias de pós-produção 
utilizadas em projetos cinematográficos de ficção ou documentais, nas suas 
componentes de som, imagem e montagem. Tem como objetivo proporcionar uma 
reflexão crítica aprofundada ao nível da direção de projeto nas áreas de montagem, 
imagem e som, assim como nos diversos processos operacionais implicados na pós-
produção audiovisual. No interior do módulo o objetivo é a análise e criação de um  
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objeto, elemento conceptual e autoral determinante na construção do filme. Extensível 
à produção e pós-produção, é na finalização de um objeto e sua reflexão conceptual ou 
numa monografia de investigação na área que se constitui a componente aplicada 
modular optativa. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The unit develops and analyzes the current post-production technologies used in 

cinematographic works of fiction or documentary,in its components of sound,image 

and editing. 

Following a comprehensive model on the implications and technical and conceptual 

challenges currently facing the post production,the aims of this course is to provide an 

in-depth critical reflection on the level of project management in the areas of 

assembly,image and sound as well as the various operational processes involved in 

audiovisual post-production.Inside the module the objective is the analysis and 

creation of a object, conceptual and decisive authorial element in the construction of 

film.  

Extending the production and post-production, is the possibility of finalizing a 

conceptual reflection of the object or a monograph of research on the optional 

modular area. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Módulo de Montagem 
1. “Montagem, espaço e tempo” 
2. “O plano como unidade mínima de construção – filmar para montar. 
Evidência visual e produção de sentido. 
A montagem como jogo de atrações entre expectativa, atenção e memória.” 
3. “Modos de produção e hipóteses de workflow” 
 
Módulo de Som 
O Desenho de Som  
Função conceptual do som no cinema 
O som e a imagem 
O som e a narrativa 
A técnica e a estética  
As dimensões da banda sonora  
Criação do desenho de som 
 
Módulo de Imagem 
A imagem e a luz  
Processo de tratamento da imagem ao nível da correção de cor e grading 
Formatos e compressões  
Efeitos Especiais 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

Editing Module 

1. "Edit, space and time " 

2. " The plan as a minimum unit of construction - shoot to edit. 

Visual evidence and production of meaning . 

The edit as set of attractions between expectation , attention and memory." 

3. "Production methods and workflow hypotheses " 
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Sound Module 

The Sound Design 

Conceptual sound function in film 

Sound and image 

The sound and the narrative 

The technical and aesthetic 

The dimensions of the soundtrack 

Creation of sound design 

 

Module Image 

The image and the light 

image treatment process at the level of color correction and grading 

Formats and compression 

Special effects 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Pretende-se uma reflexão que se enquadre nos temas trabalhados nas aulas do módulo 
de montagem, ao mesmo tempo que se exercita na dimensão prática da produção de 
um objecto audio-visual. 
A demonstração da coerência dos conteúdos é obtida com a finalização dos objectos 
sonoros ou reflexões sobre o desenho de som, prova da consolidação dos 
conhecimentos e objetivos enunciados, através da prática e conceptualização artísticas 
que culminam na apresentação pública do trabalho de pós-produção individualmente 
desenvolvido e defendido. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

It is intended to reflect that fits the themes discussed in editing class, while exercising 

the practical dimension of the production of an audio-visual object. 

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

objects or reflections on the sound design, proof of the consolidation of knowledge and 

set goals through practical and artistic conceptualization culminating in the public 

presentation of the work of post-production individually developed and defended. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
Pretende-se que o aluno produza uma reflexão que se enquadre nos temas trabalhados 
nas aulas do módulo, ao mesmo tempo que se exercita na dimensão prática da 
produção  um objeto audiovisual. 
É obrigatória a prévia aprovação do plano de trabalho constituído por um conceito e 
uma bibliografia, bem como as condições gerais de concretização do projecto. 
O trabalho final deve ser acompanhado de um texto justificativo e uma bibliografia. 
A nota final no módulo tem duas componentes: 
Objecto – 70% 
Plano de trabalho e justificação – 30% 

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

It is intended that the student produces a reflection that fits the themes discussed in the 

module classes, while exercising the practical dimension of producing an audiovisual 

object. 

the prior approval of the work plan consists of a concept and a bibliography , as well 
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as the general conditions of implementation of the project is mandatory . 

The final work must be accompanied by a supporting text and a bibliography. 

The assessment  in the module has two components: 

Object - 70% 

work plan and justification - 30 % 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
A actividade letiva será estruturada em torno de dois eixos: 
Um de carácter predominantemente expositivo, a cargo dos docentes e de profissionais 
convidados; 
Outro que visa a investigação, reflexão, apresentação de resultados e debate pelos 
alunos em torno de um trabalho prático. 
A organização metodológica desta unidade curricular pressupõe a análise de modelos e 
de processos operacionais, o estudo de casos e tecnologias “state of the art”. 
A vertente de aplicação prática deverá corresponder ao interesse artístico e 
cinematográfico de cada mestrando. Cada projeto desenvolvido é a aplicação prática da 
formação técnica e crítica e deve ser acompanhado por uma defesa escrita (uma 
memória descritiva). 
A componente tutorial da u.c. visa a preparação e execução dos projetos 
cinematográficos de pós-produção.  

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The teaching activities will be structured around two axes: 

A predominantly expository character, by the teachers and invited professionals; 

Another research aimed, reflection, presentation of results and discussion by students 

about practical work. 

The methodological organization of this course involves the analysis of models and 

operating processes, case studies and "state of the art" technologies. 

The aspect of practical application must match the artistic and cinematographic 

interests of each graduate student. Each project undertaken is the practical 

application of technical training and critical and must be accompanied by a written 

defense. 

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

CHARACTERS MAX) 

Digital Cinema: The Revolution in Cinematography, Postproduction, and Distribution 
Brian McKernan March 2005 McGraw-Hill/TAB Electronics ISBN: 0071429638 
Transitions. Voices on the Craft of Digital Editing. Erik Andersen, Stuart Bass, Ben 
Bryant, Patrick Gregston, Paul Hirsch. 2002. ISBN: 1-903450-53-5 
Understanding Digital Cinema: A Professional Handbook. Charles S. Swartz, Editor. 
November. 2004. Focal Press. ISBN: 0-240-80617-4 
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  
SONNENSCHEIN, David, (2001), Sound Design. Michael Wiese Productions, Studio 
city, CA 91604. ISBN; 0 941188 26 4 
SERGI, Gianluca, (2004), The Dolby Era: Film Sound in Contemporary Hollywood. 
Manchester: Manchester University Press. 
WYATT, Hilary, AMYES, Tim, (2005), Audio Post Production for Television and 
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Film, 3ª Ed. Focal Press  

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


