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Objetivos de Aprendizagem

Contribuir para a capacidade dos alunos identificar diferentes áreas de uma imagem a editar,

fazer a composição de diferentes elementos 2D e 3D e executar uma animação.

Objetivos de Aprendizagem (detalhado)

No final da unidade curricular os alunos devem ser capazes de identificar diferentes áreas de

uma imagem a editar, encontrar soluções visualmente apelativas; compor diferentes elementos

2D e 3D; animar uma composição.

Conteúdos Programáticos

Composição em Imagem Estática; Composição em Animação; Composição 3D.

Conteúdos Programáticos (detalhado)
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1 - Composição em Imagem Estática

1.1 Identificação de áreas da imagem a editar

1.2 Alteração de propriedades da imagem

1.3 Seleção, remoção e duplicação de elementos

1.4 Máscaras

1.5 Composição dos diferentes elementos separados em Photoshop

2 - Composição em Animação

2.1 Separação de elementos

2.2 Composição e animação de elementos

2.3 Opções de animação

2.4 Partículas em After Effects

2.5 Composição dos diferentes elementos separados em After Effects

3 - Composição 3D

3.1 Composição 3D em espaço 2D

3.2 Perspetiva

3.3 Parâmetros de cor e iluminação

Metodologias de avaliação

Avaliação periódica por frequência: Frequência I (teórico-prática) (40%) + Frequência II

(teórico-prática) (60%).

Participação obrigatória em todos os elementos de avaliação (nota mínima de 6 valores em cada

um).

Requisitos de admissibilidade à frequência e ao exame:

- Mínimo de 70% de assiduidade às aulas (exceto trabalhadores estudantes);

- Mínimo de 80% na entrega dos exercícios propostos em aula;

- As presenças em aula e a resolução de exercícios não são classificados com nota nem contam

para avaliação, constituem, no entanto, condição necessária para aprovação à UC por frequência

e exame. O incumprimento de qualquer um destes itens impede o aluno de se submeter à

frequência e ao exame.

Avaliação por Exame: Exame (teórico-prática) (100%)

Estão admitidos a exame os alunos com nota inferior a 10.

Software utilizado em aula

Adobe Photoshop, Adobe After Effects

Estágio

Bibliografia recomendada

- Brinkman, R. (2008). The Art and Science of Digital Compositing . Morgan Kaufman. USA
- Greenway, T. (2011). Photoshop for 3D Artists . 3D Total. UK
- Frdsma, L. e Gyncild, B. (2022). Adobe After Effects Classroom in a Book . Adobe Press. USA

Coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos
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Para atingir o objetivo 1 são lecionados os conteúdos programáticos: Identificação de áreas da

imagem a editar, Alteração de propriedades da imagem, Seleção, remoção e duplicação de

elementos, Máscaras, Composição dos diferentes elementos separados em Photoshop;

Para atingir o objetivo 2 são lecionados os conteúdos programáticos: Separação de elementos,

Composição e animação de elementos, Opções de animação, Partículas em After Effects,

Composição dos diferentes elementos separados em After Effects;

Para atingir o objetivo 3 são lecionados os conteúdos programáticos: Composição 3D em espaço

2D, Perspetiva, Parâmetros de cor e iluminação;

Metodologias de ensino

Aulas teórico-práticas expositivas onde se descrevem os conceitos fundamentais. Aulas práticas

de resolução de casos práticos e aplicação dos conceitos a cenários de utilização real.

Coerência das metodologias de ensino com os objetivos

Atendendo aos objetivos da unidade curricular considera-se adequado ministrar aulas

teórico-práticas destinadas à exposição dos conceitos que constituem os conteúdos

programáticos da UC e aulas práticas laboratoriais nas quais se procederá à realização de

trabalhos práticos.

Língua de ensino

Português

Pré-requisitos

Programas Opcionais recomendados

Observações

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;
8 - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno
e produtivo e o trabalho digno para todos;
10 - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países;
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