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Resultados da aprendizagem e competências
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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Reconhecer e empregar as técnicas específicas de escrita para formatos audiovisuais e interativos.
2. Conhecer a linguagem audiovisual: planos, enquadramentos, posições e movimentos de câmara.
3. Compreender os conceitos fundamentais da narrativa audiovisual.
4. Distinguir e compreender as diferentes características entre as narrativas lineares, não-lineares e multi-lineares no cinema.
5. Demonstrar competências de análise das estruturas narrativas que utilizam o flashback, múltiplos pontos de vista, disrupções temporais, de espaço e de história.
6. Compreender e utilizar conceitos base de escrita e narração em jogos digitais.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Não aplicável.

Conteúdo da unidade curricular
Linguagem audiovisual. Escrita Visual e Sonora: o argumento. Narrativa audiovisual. Narrativa linear no cinema: o modelo dos 3 atos, a viagem do herói e o modelo
do cinema moderno. Narrativa não-linear e multi-linear no cinema. Análise de jogos e as suas estruturas narrativas. Escrita de cut-scenes.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Introdução à linguagem audiovisual.
2. Escrita visual e sonora: o formato do argumento audiovisual.
3. A narrativa cinematográfica
4. Narrativa linear no cinema:
- O modelo dos três atos (Syd Field) e das quatro partes (Kristin Thompson);
- A viagem do herói e os modelos estruturalistas de Propp e Campbell;
- O modelo do cinema moderno.
5. A narrativa não-linear e multi-linear no cinema:
- Perspetiva histórica e o cinema contemporâneo (os filmes puzzle).
6. A narrativa nos jogos:
- Conceitos de narração e informação narrativa em jogos;
- As estruturas narrativas base;
- A escrita de cut-scenes.
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Métodos de ensino e de aprendizagem
Horas presenciais: método expositivo, com recurso à leitura de textos e visionamento de material audiovisual; método interrogativo, de forma a que os alunos
desenvolvam a capacidade crítica; método ativo, em que os alunos resolvem exercícios. Horas não presenciais: método ativo, em que os alunos realizam trabalhos.

Alternativas de avaliação
- Avaliação Distribuída - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Trabalhos Práticos - 10% (Vários exercícios na aula e participação nas discussões.)
- Projetos - 40% (Criação e apresentação de narrativa não linear interativa)
- Estudo de Casos - 15% (Análise de um jogo.)
- Projetos - 20% (Escrita de uma cut-scene em formato de argumento.)
- Estudo de Casos - 15% (Análise de um jogo)

Língua em que é ministrada
1. Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros
2. Inglês
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