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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

6º SEMESTRE - ANO LETIVO 2019 / 2020 

6TH SEMESTER - SCHOOL YEAR 2019 / 2020 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Prática e tecnologia de montagem e processamento de som 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Sound Montage and Sound Processing - Practice and Technology 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 

Emidio Jorge Buchinho de Oliveira - 30 horas TP + 10 horas OT 

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

Emidio Jorge Buchinho de Oliveira - 30 hours TP + 10 hours TO 

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) 

Desenvolver conhecimentos, aptidões e competências na prática e técnica de produção 

e pós-produção de som para cinema. Nesta unidade curricular serão estudadas as 

tecnologias e os conceitos operacionais da montagem e processamento de som, assim 

como dos sistemas de monitorização acústica utilizados nas suites de montagem e 

auditórios de pós-produção de som para cinema. Pretende-se que os alunos após 

frequência, fiquem capacitados para efectuar operações básicas de montagem e de 

processamento de sinal (em contexto profissional), podendo assumir funções de 

assistente operacional num estúdio de pós-produção de som, ou num estúdio de 

mistura de som para cinema. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

Develop knowledge, skills and competence in practical and technical production and 

post-production of sound for film. In this course the technologies and operational 

concepts of assembly and processing sound, as well as the acoustic monitoring systems 

used in assembly suites and auditoriums post-production sound for film will be studied. 

It is intended that students after completion, be able to perform basic assembly and 

signal processing (professional context), may perform the duties of operating a studio 

assistant post-production sound, or a sound mixing studio for film. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  

1. História e conceito de Banda Sonora para Cinema. 

1.1. Tipologia e funcionalidade dos sons num filme. 

1.2. Técnicas e tecnologias de produção sonora para cinema. 
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2. Breve História da montagem de som para audiovisual. Montagem mecânica, 

montagem electrónica e montagem digital. 

3. Procedimentos de montagem de som para cinema: 

3.1. Inicialização e organização da sessão de trabalho; 

3.2. Técnicas e tecnologias de sincronização de som e imagem; 

3.3. Organização e identificação de sons e pistas; 

3.4. Edição de som. 

4. Processamento correctivo e processamento criativo de sinal áudio com plug-ins: 

4.1. Processamento de qualidade - domínio da frequência; 

4.2. Processamento de dinâmica - domínio da amplitude; 

4.3. Processamento de espaço - domínio do tempo; 

4.5. Processamento de efeitos sonoros. 

5. Procedimentos de catalogação e de arquivo de projectos. 

 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

1. History and concept of Soundtrack for Cinema. 

1.1. Typology and functionality of sounds in a movie. 

1.2. Techniques and technologies of sound production for cinema. 

2. Brief History of Sound Montage for Audiovisual. Mechanical montage, electronic 

montage and digital montage. 

3. Film Sound Montage Procedures: 

3.1. Initiation and organization of the work session; 

3.2. Techniques and technologies of sound and image synchronization; 

3.3. Organization and identification of files and tracks; 

3.4. Sound editing. 

4. Corrective processing and creative processing of audio signal with plug-ins: 

4.1. Quality processing - frequency domain; 

4.2. Dynamics processing - amplitude domain; 

4.3. Time processing - time domain; 

4.5. Processing of sound effects. 

5. Cataloging and project file procedures. 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 

Sendo o objectivo da unidade curricular transmitir conhecimentos e competências de 

montagem e processamento de som na pós-produção de filmes, o programa pretende 

focar sobretudo questões de natureza tecnológica e operacional aplicada, relacionadas 

com o exercício da respectiva acividade profissional, assim como desenvolver a 

compreensão do ambiente tecnológico em que esta se insere. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

Since the purpose of the course unit is transmitting knowledge and skills for 

installation and sound processing in post-production for films, the program primarily 

aims to address issues of technological and operational nature related to the exercise 

of their professional activity, as well as develop an understanding of the technological 

environment in which it occurs. 
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7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 

O lecionamento da UC engloba 2 vertentes pedagógicas: 

1.Teórico-Prática (30 horas); 

2.Orientação Tutorial (10 horas). 

A teoria aplicada é lecionada em articulação com os projetos desenvolvidos pelos 

alunos no âmbito do Seminário de Prática de Produção. A orientação tutorial refere-se 

ao acompanhamento e avaliação regular do progresso no desenvolvimento das aptidões 

e competências, reflectida nos diversos trabalhos produzidos pelos alunos no âmbito 

do mesmo seminário e das aulas teórico-práticas. 

A avaliação contínua, incluindo as seguintes componentes: 

Aplicação de competências prático-operacionais - 30% 

Trabalhos periódicos - 20% 

Teste escrito - 35% 

Assiduidade e Participação - 15% 

A avaliação da participação dos alunos dessa UC no Seminário de Prática de Produção, 

baseia-se na análise qualitativa do tratamento sonoro dos filmes produzidos durante o 

semestre, assim como na avaliação do empenho, da cooperação e da eficiência 

demonstrados durante a execução dos mesmos. 

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

The teaching methods encompasses two pedagogical aspects: 

1. Theoretical Practice (30 hours); 

2. Tutorial Orientation (10 hours). 

The theory applied is taught in conjunction with the projects developed by students 

under the Group Film Project. The tutorial guidance refers to monitoring and regular 

assessment of progress in the development of skills and competencies, as reflected in 

the various works produced by the students under the same seminar and practical 

classes. 

The continuous evaluation, including the following components: 

Application of practical and operational skills - 30% 

Periodic tasks - 20% 

Written test - 35% 

Attendance and Participation - 15%  

The assessment of students is based in their participation in Sound Processing - 

Practice and Technology and Group Film Project, based on the qualitative analysis of 

the sound for films produced during the semester, as well as in assessing the 

commitment, cooperation and efficiency demonstrated during their execution. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 

A metodologia da unidade curricular abrange uma componente pedagógica de teoria 

aplicada, cujo objectivo é transmitir conhecimentos sobre a tecnologia e os métodos 

operacionais associados a esta especialidade profissional, abrangendo ainda uma 

componente pedagógica de natureza exclusivamente prática, cujo objectivo é 

desenvolver e avaliar aptidões e competências no âmbito da mesma especialidade. 

Sendo este um método de aprendizagem e avaliação abrangente, essencial ao 

cumprimento dos objectivos da unidade curricular. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The methodology of the course covers a pedagogical component of applied theory 
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whose purpose is to convey knowledge about the technology and operational methods 

associated with this professional expertise, including an educational component of 

practical nature, whose aim is to develop and evaluate skills and competencies within 

the same specialty. Since this is a learning method and comprehensive assessment, it is 

essential to meeting the goals of the course. 

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

CHARACTERS MAX) 

Bibliografia de referência: 

HOLMAN, Tomlinson. “Sound for film and television”. Focal Press, 2010. 

NISBETT, Alec. "The Sound Studio". Focal Press, 2003. 

SHEPERD, Asheley . “Pro Tools for vídeo, film, and multimedia”. Muska & Lipman 

Publising, 2003. 

YEWDALL, David Lewis. “Practical Art of Motion Picture Sound”. Focal Press, 

2012. 

 

Bibliografia complementar: 

CHION, Michel.  “Un art sonore, le cinéma”. Cahiers du cinéma, 2003. 

MIX PRO AUDIO SERIES. “Sound for Pictures”. Hal Leonard Publishing 

Corporation, 1993. 

WATKINSON, John. "An Introduction to Digital Audio". Focal Press, 2002. 

10. OBSERVAÇÕES 

      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


