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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 3 

Teoria e Prática de Som II 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Sound Theory and Practice II 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Filipe Carlos Fonseca da Costa Oliveira 
4h/semanais 
Total de horas de trabalho: 75 
Total de horas de contacto: 40 
Aulas teórico-práticas: 30 h 
Orientação tutorial: 10 h 

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

Filipe Carlos Fonseca da Costa Oliveira 

4h / weekly 

Total hours worked: 75 

Total contact hours: 40 

Theoretical-practical classes: 30 h 

Tutorials: 10 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) 
Esta unidade curricular semestral de 3 ECTS, de perfil analítico e técnico, pretende 
transmitir as competências genéricas, necessárias à produção de bandas sonoras para 
cinema. 
 
Com incidência em matérias de aplicação, da captação de som e análise auditiva, 
permite a preparação de bandas sonoras simples, a sua respectiva montagem e mistura 
final com a imagem cinematográfica. 
 
A componente prática e de execução, é tutorada pelo professor, representando para o 
aluno, um acréscimo médio de 15 horas, de produção e pós-produção no estúdio de 
som e captações de som em campo ou em rodagem. 
 
Os alunos são divididos por grupos ou equipas, com funções conceptuais e 
operacionais, autores da montagem de som e mistura final, desenvolvida em pós-
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produção digital com Avid Studio, Protools ou equivalente. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

This semester course 3 ECTS, with a total of 30 hours of theoretical-practical lessons 

and 10 hours of tutorial guidance, analytical and technical profile, wants to convey the 

generic competences necessary for the production of soundtracks. 

 

With focus on application matters, capture sound and hearing analysis, allows simple 

preparation of soundtracks and its editing and final mixture. 

 

The practice and enforcement component, is tutored by Professor, accounting for the 

average student, an increase of 15 hours of production and post-production in sound 

Studio and location or shooting.        

Students are divided into groups, responsible for sound editing and mix with a digital 

workstation post-production Studio Pro Avid, Protools  or equivalent software. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
1 Psicoacústica 
 Mascaramento Temporal e na Frequência 
 Perceção Espacial 
 Figura e Fundo Sonoros 
 Princípios de Similitude, Continuidade, Exclusividade e Fecho 
 Diálogos para Cinema e TV 
 
2 Técnicas de Utilização de Microfones 
 Microfones de Pressão 
 Microfones de Gradiente de Pressão 
 Microfones e Diagramas de Diretividade 
 Técnica de Microfone – Mono 
 Técnica de Microfone – Estéreo 
 Degradação Propositada do Sinal 
 
3 Técnicas de Captação de Som 
 Captação num Único Suporte e em Suporte Duplo 
 Pequenos Misturadores e Compatibilização Dinâmica 
 Sobreposição de Diálogos 
 
4 Produção e Pós-Produção da Banda Sonora do Filme 
 Captação de Som em Cinema 
 Gravação e Controle de Níveis de Nagra 4.2 e DAT 
 Utilização de Microfones Mono e Estéreo 
 Montagem e Audição de Microfones de Lapela 
 Pós-Produção de Som 
 Digitalização Síncrona da Fita de Arrasto 
 Gestão em Rede de Ficheiros de Imagem e Som 
 Montagem e Mistura Digital de Som (Avid / Protools) 
 Mistura Final e Cópia Digital 
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5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

1 Psychoacoustics 

Time and Frequency Masking 

Spatial Perception 

Figure and Background Sound 

Principles of Similarity, Continuity, Belongingness and Closure 

Speech for Film and Television 

 

2 Techniques for Microphones 

Pressure Microphones 

Pressure-Gradient Microphones, 

Microphones by Directivity Diagrams 

Microphone Technique – Mono 

Microphone Technique – Stereo 

Worldized Recording 

 

3 Sound Capture Techniques 

Capture Single or Double-System Sound 

Small Mixers and Level Setting 

Dialog Overlaps 

 

4 Film Soundtrack Production and Post-Production 

Sound Equipment and Location 

Control Levels of Nagra 4.2 or Digital and Recording 

Use of Mono and Stereo Microphones 

Mounting Lavaliere Microphones 

Sound Post-production 

Tape Analog to Digital Conversion 

Workstations File Transfer (sound and image) 

Sound Editing and Mixing (Avid/Protools) 

Final Mix and Digital Copy 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
O conhecimento da forma de audição humana, permite-nos explorar novas técnicas 
para ligar e realçar os elementos sonoros nos filmes. No trabalho de produção de som, 
gravamos, comparamos e estudamos diferentes tipos de microfones, assim como a sua 
aplicação. Por fim filmamos uma curta-metragem, com vista a exercitar a produção e a 
pós-produção de som. 
 
Destacando conteúdos programáticos fundamentais: 
• filmes de 6 minutos, prova da consolidação dos conhecimentos e objectivos 
enunciados, através da prática e conceptualização artísticas que culminam na projecção 
pública dos filmes Psicoacústica 
• Técnicas de Utilização de Microfones 
• Técnicas de Captação de Som 
• Produção e Pós-Produção da Banda Sonora do Filme 
• Captação de Som em Cinema (Nagra 4.2, DAT ou cartão SD) 
• Pós-Produção de Som (multicanal e estéreo) 
A demonstração da coerência dos conteúdos é obtida com a finalização dos 4 projetos 
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de filmes. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

Knowing how humans hear the sound provides us new techniques to link and enhance 

the sound elements in the movies.  In the production work we record, compare and 

study different types of microphones and their utilization. Finally we shoot a short-

film, in order to exercise sound production and post-production. 

 

Highlighting key syllabus: 

• Psychoacoustics 

• Techniques for Microphones 

• Sound Capture Techniques 

• Film Soundtrack Production and Post-Production 

• Capture Sound for Film (Nagra 4.2, DAT or SD recording) 

• Sound Post-production (Multichannel and Stereo) 

The demonstration of consistency of content is achieved with the completion of 4 film 

projects. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A exposição e análise teórica de conhecimentos é feita oralmente com o recurso a 
projeções esquemáticas e dinâmicas com a exemplificação de excertos de filmes em 
que as soluções adotadas consolidam a prática e inovação artísticas da indústria 
cinematográfica. 
A componente prática é desenvolvida com a aplicação de conhecimentos na 
manipulação dos sistemas e equipamentos específicos para a captação e registo de som 
para cinema  incluindo a montagem e mistura de som executada em software AVID ou 
equivalente. 
 
A avaliação contínua compreende as componentes: 
a) 20% Presença e participação ativa nas aulas. 
b) 40% Teste escrito versando as matérias constantes dos sumários. 
c) 20% Desempenho, participação e motivação, no desenvolvimento das competências 
técnicas e conceptuais do projeto. 
d) 20% A avaliação global do som do filme ou documentário, incluindo a execução, 
discussão crítica e análise, feita individualmente pelo aluno e complementada através 
de ficha escrita. 

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

Exposure and theoretical analysis of knowledge is taken orally with the use of 

schematic and dynamic projections with the exemplification of film clips in which the 

solutions adopted to consolidate practical and artistic innovation in the film industry. 

The practical part is developed with the application of knowledge in the handling of 

specific systems and to capture and record sound for film including sound mixing 

editing and software operation in Avid equipment or equivalent.  

 

Ongoing assessment comprises the components:  

a) 20% Presence and active participation in the classes.  

b) 40% Written test dealing the matters contained in the summaries. 

c) 20% Performance, participation and motivation in developing skills and conceptual 

design. 
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d) 20% The overall evaluation of the soundtrack, film or documentary, including 

implementation, critical discussion and analysis, carried out by the student and 

complemented through written document. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
A coerência da metodologia é comprovada pelas várias gerações de alunos com 
desempenho de excelência nas áreas cinematográfica em geral e de som em particular. 
Na formação em som para cinema tem especial incidência a organização diferenciada 
de trabalho assim como a verificação e calibração da cadeia de componentes com vista 
à detecção de anomalias e controle de qualidade. A prática artística é exercitada através 
da audição e análise sonoras posteriores, em estúdio. É experimentalmente feita a 
construção da banda sonora com recurso a software dedicado AVID, bases de dados de 
sons existentes na rede interna da ESTC, ou processamento digital sonoro. 
A componente tutorial da u.c. visa a preparação e execução dos projectos 
cinematográficos. A metodologia consiste no desenvolvimento das competências da 
captação e registo de som mono e estéreo, simultânea com captação e registo de 
imagem em exterior, em ambiente de rodagem, com a equipa cinematográfica. Tem 
ainda lugar a captação de sons sós, de ambientes, efeitos sonoros ou eventuais 
dobragens necessárias à pós-produção de som. As competências associadas à 
construção e desenho de som do filme ocorrem na fase de pós-produção em estúdio e 
concluem a conceptualização artística do filme. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The consistency of the methodology is proven by several generations of students with 

excellent performance in the film areas in general and sound. On training sound for 

film is of particular importance the work organization as well as verification and 

calibration of the chain components for the detection of anomalies and quality control. 

The artistic practice is exercised through hearing and subsequent noise analysis in the 

studio. It is experimentally made the construction of the soundtrack to use dedicated 

Avid software, databases of pre-record sounds in the cloud and ESTC local network, 

or digital sound processing. 

The tutorial component reports the preparation and execution of film projects. The 

methodology consists in developing the skills of capturing and recording 

simultaneously with actors on location, shooting environment, with sound team. 

Additionally capturing sounds alone, environments, sound effects or voiceovers 

complete sound post-production. The skills associated with construction and sound 

design of the film occur in the post-production studio and complete artistic 

conceptualization of the film. 

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

CHARACTERS MAX) 

Holman, Tomlinson – Sound for Film and Television - 3rd ed. 
Focal Press, 2010 
ISBN: 9780240813301     Livro c/ DVD 
 
Watkinson, John - Introduction to Digital Audio 
Focal Press, 2002 
ISBN: 0240516435 
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Howard, David - Acoustics and Psychoacoustics 
Focal Press, 2000 
ISBN: 0240516095 
 
Collectif d´auteurs - Le Livre des Techniques du Son, tome 1 
Éditions Fréquences, 1991 
 
Bartlett, Bruce and Jerry - Practical Recording Technique 
Focal Press, 2001 
ISBN: 0240804732 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


