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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

5º SEMESTRE - ANO LETIVO 2019 / 2020 

5TH SEMESTER - SCHOOL YEAR 2019 / 2020 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Formas da Música 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Musical Patterns 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 

Emídio jorge Buchinho de Oliveira; 30 horas curriculares + 10 horas de tutoria 

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

Emídio Jorge Buchinho de Oliveira; 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) 

Compreender as relações de interdependência estética, formal e expressiva entre os 

materiais visuais e a componente sonora no domínio do cinema, assim como os 

diversos meios, processos e atitudes através dos quais elas se manifestam e 

concretizam. 

Desenvolver a capacidade de identificar, caracterizar e analisar formas várias do 

estabelecimento dessas relações a partir de exemplos concretos, descodificando os 

diversos mecanismos de interacção audiovisual e a sua pertinência narrativa e estética. 

Ficar a saber utilizar conceitos e terminologia relevantes na análise das diversas 

instâncias e incidências narrativas no que à relação imagem/som-música diz respeito. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

Understanding of relationships of aesthetic, formal and expressive interdependence 

between the visual materials and the sound component of cinema; identification of the 

various means, processes and approaches through which they are manifested and 

achieved; 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 use of 

concepts and terminolofy relevant to that analysis of the many instances and narrative 

approaches to the relationship between image and sound and/or music 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  

A relação entre Música/Som e "género cinematográfico" (ex: "film noir", "ficção 

científica", "musical", "western", "filme de época", "animação"...); 
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Os exemplos definidores de "marcas de autor", correntes, estilos e/ou parcerias 

significativas (ex: Hitchcock/Herrmann, Lynch/Badalamenti, Leone/Morricone,...); 

Os vários dispositivos da narrativa audio-visual em acção até à época contemporânea; 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

The relationship between music and/or sound and film genre (ex: film noir, science-

fiction, musical, western, period movie, animation etc.); the defining examples of 

"authorial traces", movements, styles and/or significant partnerships (ex: 

Hitchcock/Herrmann, Lynch/Badalamenti, Leone/Morricone,...); the various audio-

visual narrative devices used throughout history up until modern days. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 

Em contexto de aula, é realizada a análise de bandas sonoras de filmes de diversos 

géneros e épocas, procurando a sistematização de conceitos-base e a interiorização de 

grelhas de análise capazes de orientar a apreciação/entendimento do papel da banda 

sonora em sentido lato (música, sons diegéticos/não diegéticos, efeitos, especiais, voz, 

diálogos, monólogos) em articulação com a economia narrativa do filme. 

Simultaneamente, todo esse esforço é ancorado nas referências bibliográficas e noutros 

textos que, ao longo do semestre, são fornecidos pelo professor. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

Within the lecture context, soundtracks for films of various genres and periods are 

analysed in order to systematize the basic concepts and apprehending analytical grids 

that can direct the appreciation and understanding of the role played by the sound 

track (understood as music, diegetic or non diegetic sound, sound effects, voice, 

dialogue, monologue etc) in articulation with the film's narrative economy. This will 

be anchored on the use of the reference books and on any other reading materials 

supplied by the teacher during the semester. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 

Procurar-se-á a articulação entre aulas de feição mais expositiva e sessões de 

visionamento comentado/discussão de exemplos emblemáticos dos vários géneros, 

estilos e áreas de interacção entre imagem e som/música. 

Será sistematicamente fornecida documentação e bibliografia aos alunos tanto como 

sugestão de prosseguimento individual da refexão iniciada nas aulas como enquanto 

material de trabalho e informação de base para o decurso das próprias aulas. 

Estimular-se-á a estruturação individual de uma atitude crítica e de observação  

informada sobre os conteúdos da cadeira, capaz de ser aplicada activa e criativamente 

na futura actividade profissional dos alunos. 

 

Uma avaliação contínua a ser realizada no decurso das aulas (envolvendo a 

assiduidade, participação activa, criatividade, pertinência e contribuição para o debate 

colectivo por parte dos alunos) e por um trabalho escrito individual a ser realizado até 

ao final do semestre. 

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

Articulation between more expository classes and accompanied or commented 

screening and discussion of specific examples of the various genres, styles and types of 

interactions between image and music and/or sound. The  necessary documentation 

and bibliography will be supplied to students, both as a suggestion of individual 
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continuation of the reflexion begun in class, and as a working and reference material 

for the classes themselves. The students will be asked to develop their own critical and 

observational approaches to the syllabus with a view to a future active and creative 

application in the students' professional activity. 

The evaluation will be agreed between teacher and students but will involve continual 

evaluation during the classes (frequency, active participation, creativity, relevance 

and contriubution to the debate) and an individual written paper to be handed in until 

the end of 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 – das horas de tutoria, onde o protagonismo do 

trabalho de análise é dirigido aos alunos, aos trabalhos finais de semestre – é possível 

apreciar a interiorização da perspectiva segundo a qual um filme é tão visto quanto 

ouvido. O que, na cadeira do semestre seguinte (Produção de Música Para Filmes) 

deverá ser praticamente demonstrado. 

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 demonstration in the following semester (Production of FIlm Music) of the 

understanding by each student that a film that is as seen as much as it is heard, 

achieved both through the tutorial hours (where the students themselves lead the 

analysis) and the end-of-semester papers. 

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

CHARACTERS MAX) 

"Le Son au Cinéma" Michel Chion; "Unheard Melodies/Narrative Film Music” 

Claudia Gorbman; "Cinesonic (vol. 1: The World Of Sound In Film/1999; vol.2:    

Cinema And The Sound Of Music/2000; vol.3: Experiencing The Soundtrack/2001)”; 

"Overtones And Undertones" Royal S. Brown; "Sound Design" David Sonnenshein; 

"Soundscape: The School Of Sound Lectures 1998 -2001 Vários; "Complete Guide To 

Film Scoring" Richard Davis 

10. OBSERVAÇÕES 

Filmografia:  

1. "Metropolis", 1927, Fritz Lang > vers. 1984, Giorgio Moroder (Alemanha / Itália) - 

153 min. / 84 min. 

2. "Psycho", 1960, Alfred Hitchcock (EUA) - 109 min. 

3. “Once Upon A Time In The West”, 1968, Sergio Leone (Itália / EUA / Espanha) – 

165 min.  

4. "West Side Story", 1963, Robert Wise (EUA) - 152 min. 

5. "Star Wars", 1977, George Lucas (EUA) - 121 min. 

 

Critérios de Avaliação Global: 

Assiduidade: 15% 

Participação 15% 

Trabalho Prático: 70% 
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Critérios de Avaliação do Trabalho Prático: 

Domínio e aplicação dos conhecimentos adquiridos: 30% 

Articulação da informação utilizada: 30% 

Criatividade e ponto de vista sobre os assuntos abordados: 15% 

Organização do texto: 15% 

Apresentação do artigo: 10% 

  

10. GENERAL REMARKS 

Filmography:  

1. "Metropolis", 1927, Fritz Lang > vers. 1984, Giorgio Moroder (Germany / Italy) - 

153 min. / 84 min. 

2. "Psycho", 1960, Alfred Hitchcock (USA) - 109 min. 

3. “Once Upon A Time In The West”, 1968, Sergio Leone (Italy / USA / Spain) – 165 

min.  

4. "West Side Story", 1963, Robert Wise (USA) - 152 min. 

5. "Star Wars", 1977, George Lucas (USA) - 121 min. 

 

Global Assessment Criteria: 

Assiduity / Attendance: 15% 

Participation: 15% 

Practical Work: 70% 

 

Practical Work Evaluation Criteria: 

Domain and application of acquired knowledge: 30% 

Articulation of the used information: 30% 

Creativity and point of view on the covered topics: 15% 

Organization of the text: 15% 

Presentation of the article: 10% 

 

 


