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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

A disciplina serve o desenvolvimento de competências de análise, reflexão crítica e 
experimentação criativa em torno de formas de expressão e comunicação que relacionam ou 
integram som e imagem. Proporciona uma sensibilização a diferentes vertentes e estratégias de 
articulação audiovisual visando os seguintes objetivos:

a)  familiarização com o espectro cultural e criativo da audiovisualidade e com os paradigmas 
tecnológicos e estéticos que informam a sua história;

b)  reconhecimento de modelos de articulação entre som e imagem segundo fundamentos 
culturais e possibilidades operativas dos media;

c)  familiarização com os fundamentos da audio-visão aplicados a diferentes formas audio-
visuais;

d)  desenvolvimento de competências de análise e crítica de artefactos estéticos e de 
comunicação, de acordo com os princípios e conceitos que lhes são inerentes;

e)  exploração criativa de princípios relativos ao cruzamento de media e modos de 
comunicação e expressão, ao relacionar ou combinar som e imagem.

The course is focused on the development of skills of analysis, critical thinking and creative 
exploration around artistic forms of expression and communication that relate or combine sound 
and image. It provides an introduction to different strands and strategies of audiovisual articulation, 
having as expected outcomes:

a)  knowing the cultural and creative scope of audiovisuality and the technological and 
aesthetic paradigms that shape its history.

b)  recognizing sound and image models of articulation according to their cultural foundations 
or media-based operative possibilities.

c)  knowing the foundations of audio-vision as applied to different audio-visual forms.
d)  developing skills for the analysis and critique of communication and aesthetic artifacts, 

according to their inherent principles and concepts.
e)  exploring creative principles related to the crossing of media and modes of communication 

and expression, by relating or combining sound and image.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

Esta unidade curricular proporciona uma sensibilização a diferentes vertentes e estratégias de 
articulação entre som e imagem através de uma contextualização de aproximações artísticas e 
tecnológicas que exploram o cruzamento de media e modalidades de comunicação. Aborda-se a 
articulação audiovisual em termos da influência mútua e efeitos perceptivos, bem como a procura 
de correspondências sensoriais e estruturais entre som e imagem e a sua unificação tecnológica 
em media audiovisuais dinâmicos e interativos. Introduzem-se fundamentos e traçam-se ligações 
entre antecedentes e conceitos essenciais ao entendimento das estratégias atuais da articulação 
audiovisual, desde o ideal estético de síntese entre artes à convergência audiovisual com as 
tecnologias digitais. Parte-se de uma contextualização cultural/histórica para a identificação de 
temas, modelos e práticas de articulação entre som e imagem com vista a uma aplicação prática 
de princípios de exploração criativa.
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The course introduces different strands and strategies of sound and image articulation, through 
a contextualization and recognition of artistic and technological approaches that explore the 
crossing of media and modes of communication. It approaches the audio-visual combination 
according to mutual influences and perceptual effects, as well as the search for sensory and 
structural correspondences between sound and image, and their technological unification in time-
based and interactive media. It introduces the foundations and provides links between precursors 
and concepts that are essential to an understanding of contemporary strategies of audiovisual 
articulation, from the aesthetic ideal of a synthesis between the arts to the convergence of sound 
and image with digital technologies. A historical/cultural contextualization is the starting point for 
identifying themes, models and practices of sound-image articulation, with the aim of creatively 
exploring these principles in practice.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

A disciplina tem uma natureza teórico-prática, integrando aulas teóricas e aulas de apresentação 
e discussão de temas e projetos, fomentando a discussão de exemplos (dossier de pesquisa) que 
suportam o desenvolvimento de exercícios práticos sobre analogia, paralelismo ou tradução vs. 
combinação audio-visual. Desenvolve-se ainda uma análise de sistemas audiovisuais dinâmicos e 
interativos (estudo de caso) segundo as dimensões conceptual, mecânica e da experiência estética. 
A classificação final contempla: 

a)  avaliação contínua (15%), 
b)  avaliações periódicas (70%) de: dossier pesquisa (10%), exercício (40%), estudo de caso 

(20%) 
c)  avaliação final (15%) de: atualizações/reformulações dos trabalhos. 
A avaliação contínua contempla assiduidade, participação, empenho e evolução do aluno 

(relativamente a autonomia conceptual e operativa, capacidade crítica, clareza na comunicação e 
cooperação). Os trabalhos são avaliados em conformidade com as metodologias e prazos propostos 
e correspondência aos critérios de projeto (pesquisa, metodologia, criatividade, adequação, 
pertinência).

The course is of a theoretical-practical nature, including lectures destined to the presentation 
and discussion of themes and projects, fostering the discussion of examples (research file), which 
support the development of practical exercises on analogy, parallelism or translation vs. audio-
visual combination. An analysis of dynamic and interactive audiovisual systems (case study) is 
developed according to the conceptual, mechanical and aesthetic experience dimensions. The 
final grade contemplates: 

a)  continuous assessment (15%),
b)  periodic evaluations (70%) of: research file (10%), exercise (40%), case study (20%)
c)  final evaluation (15%) of: updates / reformulations of the works.
Continuous assessment focuses on attendance, participation, commitment and evolution of the 

student (regarding conceptual and operative autonomy, critical ability, clarity in communication 
and cooperation). The works are evaluated according to the proposed methodologies and deadlines 
and correspondence to project criteria (research, methodology, creativity, adequacy, pertinence).
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