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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 

Tecnologias do Vídeo e da Televisão I 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Video and Television Technologies I 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Ricardo da Silva Real Nogueira - 30 horas 

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

Ricardo da Silva Real Nogueira - 30 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) 
Esta Unidade Curicular visa desenvolver competências teóricas e práticas próprias do 
processo de produção televisiva, nomeadamente, as relativas à produção multicâmara 
em estúdio. Pressupõe o domínio básico da linguagem cinematográfica. 
 
1. Saber utilizar os conceitos essenciais da produção multicâmara, a sua linguagem, 
protocolos e métodos de trabalho. 
2. Ser capaz de desempenhar as diversas funções de uma equipa de estúdio, operando, 
de modo informado, os equipamentos típicos de uma produção multicâmara semi-
estruturada. 
3. Ser capaz de conceber, organizar e concretizar um projeto multicâmara semi-
estruturado. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The course aims to develop theoretical and practical skills of video and television 

production process, namely those relating to the multi-camera studio production. The 

course assumes basic mastery of film language. 

1. To be able to identify and use essential multi-camera production concepts, their 

language, protocols, tools and working methods. 

2. To be able to perform the various functions in a studio team, operating, in an 

informed way, the basic equipment of a semi-structured multi-camera production. 

3. To be able to design, organize and implement a semi-structured multi-camera 

project. 
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5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Introdução ao estúdio multicâmara, à "régie", aos equipamentos e ao seu 
funcionamento. 
Regras de segurança. 
Funções e responsabilidades dos elementos de uma equipa multicâmara. 
Protocolos de organização e comunicação no estúdio multicâmara. 
Tipologias dos projectos multicâmara e métodos de rodagem. 
Desenho de um projeto multicâmara semi-estruturado: alinhamento, implantação de 
câmaras, planta de iluminação, folha de câmara, folha de videotape e mapa de 
trabalhos. 
Desenvolvimento, planeamento e concretização de um programa multicâmara gravado 
"ao vivo". 
Análise crítica dos projetos. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

Introduction to the multi-camera studio: the control room’s equipment and its 

operation. Safety rules. Roles and responsibilities in a multi-camera team. 

Organization and communication protocols. Typologies, planning and shooting 

methods. Developing a semi-structured multi-camera project: two-column script, 

camera setup, lighting diagram and other planning documents. Development, planning 

and implementation of a multi-camera program recorded "live". Critical analysis of 

the projects. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
OBJETIVOS: 
Saber utilizar os conceitos essenciais da produção multicâmara, a sua 
linguagem,protocolos e métodos de trabalho. 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 
Introdução ao estúdio multicâmara, à "régie", aos equipamentos e ao seu 
funcionamento.Regras de segurança. 
OBJ: 
Ser capaz de desempenhar as diversas funções de uma equipa de estúdio, operando, de 
modo informado,os equipamentos típicos de uma produção multicâmara semi-
estruturada. 
CONTEÚDOS PROG: 
Funções e responsabilidades dos elementos de uma equipa multicâmara.Protocolos de 
organização e comunicação no estúdio multicâmara.Tipologias de projetos 
multicâmara e métodos de rodagem. 
OBJ: 
Ser capaz de conceber,organizar e concretizar um projeto multicâmara semi-
estruturado. 
CONTEÚDOS PROG: 
Desenho de um projeto multicâmara semi-estruturado:alinhamento,implantação de 
câmaras,planta de iluminação,folha de câmara,folha de videotape e mapa de 
trabalhos.Desenvolvimento,planeamento e concretização de um programa multicâmara 
gravado "ao vivo". 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

OBJECTIVE: 
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To be able to identify and use essential multi-camera production concepts, their 

language, protocols, tools and working methods. 

SYLLABUS: 

Introduction to the multi-camera studio: the control room’s equipment and its 

operation. Safety rules. 

OBJECTIVE: 

To be able to perform the various functions in a studio team, operating, in a informed  

way, the basic equipment of a semi-structured multi-camera production. 

SYLLABUS: 

Roles and responsibilities in a multi-camera team. Organization and communication 

protocols. Typologies, planning and shooting methods. 

OBJECTIVE: 

To be able to design, organize and implement a semi-structured multi-camera project. 

SYLLABUS: 

Developing a semi-structured multi-camera project: two-column script, camera setup, 

lighting diagram and other planning documents. Development, planning and 

implementation of a multi-camera program recorded "live". Critical analysis of the 

projects. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
As aulas desenvolvem-se através das metodologias expositiva e ativa aplicadas às 
diferentes matérias teóricas e práticas que compõem o programa. A exposição dos 
conceitos teóricos é acompanhada por exemplos do universo audiovisual. A sua 
aplicação prática, nomeadamente, a operação dos equipamentos e a articulação e 
funcionamento de uma equipa multicâmara é objecto de demostração prática. O 
desenvolvimento e planeamento dos projetos dos alunos e a sua concretização é 
prosseguida através da concretização semanal de um dos projectos, sob a orientação do 
docente, recebendo comentário crítico no final do exercício. 
 
A avaliação é contínua e tem por base o desempenho do aluno na dimensão teórico-
prática, através de dois trabalhos individuais "Conceção, produção e realização de 
projeto do aluno", (50%), "Dossier justificativo do projecto" (20%) e um trabalho de 
grupo "Participação nos projetos de outros alunos", (25%). A assiduidade, participação 
e investimento são valorados em 5%. 

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

The course is taught using expository and active methodologies applied to different 

theoretical and practices that make up the program. The exposure of theoretical 

concepts is accompanied by examples of audiovisual universe. Its practical 

application, namely, the equipment operation and the articulation of a multi-camera 

team are subject of practical demonstration. The development and planning of the 

student’s projects and their achievement are pursued through the implementation of a 

weekly recording session under the guidance of the teacher, receiving critical 

comment at the end of the semester. Assessment is continuous and is based on the 

student’s performance on the theoretical and practical dimensions through two 

individual assignments "Conception, production and directing of the student’s project" 

(50%), "Justifying project dossier" (20%) and a group assignment "Participation in 

the projects of other students" (25%). Attendance, participation and investment are 

valued at 5% 
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8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
OBJECTIVO: 
Saber utilizar os conceitos essenciais da produção multicâmara, a sua linguagem, 
protocolos e métodos de trabalho. 
METODOLOGIA: 
As aulas desenvolvem-se através das metodologias expositiva e ativa aplicadas às 
diferentes matérias teóricas e práticas que compõem o programa. A exposição dos 
conceitos teóricos é acompanhada por exemplos do universo audiovisual. 
OBJECTIVO: 
Ser capaz de desempenhar as diversas funções de uma equipa de estúdio, operando, de 
modo informado, os  equipamentos típicos de uma produção multicâmara semi-
estruturada. 
METODOLOGIA: 
A aplicação prática dos conceitos teóricos, nomeadamente, a operação dos 
equipamentos e a articulação e funcionamento de uma equipa multicâmara é objecto de 
demostração prática. 
OBJECTIVO: 
Ser capaz de conceber, organizar e concretizar um projeto multicâmara semi-
estruturado. 
METODOLGIA: 
O desenvolvimento e planeamento dos projetos dos alunos e a sua concretização é 
prosseguida através da concretização semanal de um dos projetos, sob a orientação do 
docente, recebendo comentário crítico no final do exercício. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

OBJECTIVE: 

To be able to identify and use essential multi-camera production concepts, their 

language, protocols, tools and working methods. 

METHODOLOGY: 

The course is taught using expository and active methodologies applied to different 

theoretical and practices that make up the program. The exposure of theoretical 

concepts is accompanied by examples of audiovisual universe. 

OBJECTIVE: 

To be able to perform the various functions in a studio team, operating, in an informed 

way, the basic equipment of a semi-structured multi-camera production. 

METHODOLOGY: 

The practical application, namely, the equipment operation and the articulation of a 

multi-camera team are subject of practical demonstration. 

OBJECTIVE: 

To be able to design, organize and implement a semi-structured multi-camera project. 

METHODOLOGY 

The development and planning of the student’s projects and their achievement are 

pursued through the implementation of a weekly recording session under the guidance 

of the teacher, receiving critical comment at the end of the semester. 

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

CHARACTERS MAX) 

Owens, J. e Millerson, Gerald. (2011). 14ª Edição. Video Production, 4ª Edição. EUA, 
Focal Press. 
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Jacobson, Mitch. (2010). Mastering Multicamera Techniques: From Preproduction to 
Editing and Deliverables, EUA, Focal Press  

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


