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Área científica
Scientific domain

Arte Multimédia
New Media Art

Anos letivos
Academic years

2018–2021

Grau de ensino
Degree

Licenciatura
Bachelor of Arts

Duração
Duration

Semestral
Semestral

Horas de contacto
Student workload

(TP 42 + OT 14 horas)
(TP 42 + OT 14 hours)

ECTS (6 ECTS)

Nível
Level

I*

PRÁTICAS DO SOM
SOUND PRACTICE

*Esta unidade curricular é de 
NÍVEL I. Deverá ser frequentada 
preferencialmente no início 
do percurso académico por 
se tratar de uma disciplina 
com grau de complexidade 
e exigência introdutórios.

*This is a LEVEL I unit. 
It should preferably be 
attended at the beginning 
of one’s academic course as 
it is a subject with a reduced 
level of complexity and 
requirement.
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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

A UC de Práticas do Som visa proporcionar ao estudante os fundamentos teóricos e práticos 
em torno do som tendo em vista a compreensão dos aspectos estéticos envolvidos nas escolhas 
tecnológicas bem como a importância de cada fase da cadeia de produção sonora envolvida.

No final desta UC o estudante deverá estar apto a:
— abordar o som enquanto forma autónoma, apresentando as operações que o instauram 

como forma autónoma do fazer artístico;
— validar as suas experiências sonoras, partindo de exemplos de artistas que privilegiam a 

audição como sentido perceptivo dominante;
— integrar qualificadamente o som no seu trabalho de uma forma autónoma ou complementar.

The sound practices curricular Unit aims to provide the student the theoretical and practical 
foundations around the sound with a view to understanding the aesthetic aspects involved in tech-
nological choices and the importance of each phase of the sound production chain involved.

At the end of this Unit the student should be able to:
— work with sound as an autonomous expression, showing the operations that establish it as 

an autonomously form of artistic practice;
— validate its experiences, builded upon examples of artists and works focused on the hearing 

as a perceptive dominant sense;
— integrate in a qualified form sound in its work either independently or as a complement.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

1. Elementos de acústica e psicoacústica. Conceitos básicos de áudio digital. Representações 
digitais e analógicas do som. Protocolos de Comunicação. Formatos de Ficheiros. Formatos 
de Compressão

2. Práticas de Escuta como indutores de uma reflexão sobre o som. À escuta do sonoro: objec-
to sonoro; facto sonoro; efeito sonoro; outras abordagens ao som.

3. A cadeia electroacústica e etapas da realização sonora. Captação, armazenamento, monta-
gem, tratamento, transformações, mistura e restituição/difusão.

4. Realização e apresentação em contexto de Arte Sonoras: Instalações, Ambientes e Escultu-
ras; Performance; Difusão Sonora; Exibição; Media.

1. Elements of acoustics and psychoacoustics. Digital audio basics. Analog and digital rep-
resentations of sound. Communication protocols. File formats. Compression formats.

2. Listening Practices as inductors on sound reflexion. Listening to sound: sound object; sound 
fact; sound effect; other approaches to sound perception strategies.

3. The electroacoustic chain and realization production phases. Recording, storage, editing, 
processing, transformation, mix and sound projection/broadcast.

4. Realisation and presentation in Sound art context: Installations, Environments and Sculp-
tures; Performance; Sound Diffusion; Exhibiting; Media.
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3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

O ensino será fundamentalmente teórico-prático, visando-se uma aprendizagem com larga au-
tonomia, através de aulas teóricas, onde serão abordados os fundamentos dos conteúdos pro-
postos incluindo a análise e estudo de casos e exercícios de prática auditiva. Estas sessões são 
complementadas de sessões de experimentação onde os alunos são convidados a praticar e a 
reflectir sobre os conceitos aprendidos aplicando-os nas várias fases de produção de uma obra de 
Arte Sonora. Encontram-se previstas igualmente sessões orientadas para o acompanhamento e 
discussão dos trabalhos para avaliação.

A avaliação incide sobre os seguintes componentes (Cf. RACCE):
— Avaliação contínua (AC) - Constituída pela assiduidade e participação nas aulas;
— Avaliação periódica (AP) - Constituída pelos trabalhos realizados ao longo do semestre e 

pelo projecto final dirigido para as áreas de interesse do estudante, integrando os conteú-
dos abordados acompanhado de dossier;

— Avaliação final (AF) - Consiste na apreciação e discussão oral do projeto final e dos traba-
lhos realizados ao longo do semestre.

Caso o aluno seja dispensado da avaliação final, a classificação final (CF) será expressa pela 
seguinte fórmula:

CF = 0,20 x AC + 0,80 x AP

Caso o aluno não tenha obtido um mínimo de dez valores na sua avaliação periódica deverá 
apresentar-se à avaliação final (AF). Nesse caso a classificação final (CF) será expressa pela se-
guinte fórmula:

CF = 0,20 x AC + 0,60 x AP + 0,20 x AF

The teaching will be mainly theoretical-practical, aiming at a wide learning autonomy, throu-
gh lectures covering the basics of the proposed content including analysis and case studies and 
practical exercises. These sessions are complemented by experimentation sessions where stu-
dents are invited to practice and reason on the concepts learned when applying them in the dif-
ferent production stages of a work of sound art. Some sessions are foreseen for orientation and 
discussion of students projects proposed for evaluation.

The evaluation focuses on the following components (Cf. RACCE):
— Continuous assessment (AC) - Constituted by attendance and participation in class;
— Periodic evaluation (AP) - Consisting of the work carried out during the semester and the 

final project focused on the areas of the student interest, integrating the syllabus contents;
— Final Evaluation (AF) - Consists of the oral assessment and discussion of the final project 

and the work carried out during the semester.

If the student is exempted from the final evaluation, the final classification (CF) will be expres-
sed by the following formula:

CF = 0.20 x AC + 0.80 x AP

If the student did not achieve a grade of ten out of twenty (10/20), or more, within his/her pe-
riodic evaluation (PA), he/she must submit to the final evaluation (FA). In this case the final classi-
fication (CF) will be expressed by the following formula:

CF = 0.20 x AC + 0.60 x AP + 0.20 x AF
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