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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Compreender processos técnicos e concetuais implicados na realização de animação.
2. Reconhecer a animação como meio de comunicação e de expressão artística.
3. Identificar e aplicar diferentes técnicas de animação reconhecendo, em contexto, o seu potencial.
4. Desenvolver animações de pequena duração para sistemas multimédia (entre outros, webdesign e, videojogos).
5. Empregar ferramentas digitais de edição e criação de animação, específicas para as diferentes técnicas.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Nao aplicavel

Conteúdo da unidade curricular
História e princípios fundamentais da animação. Tipos e técnicas de animação e desenvolvimento respetivo de animações de curta duração. Introdução ao estudo
de animação de personagens. Metodologias e técnicas de realização de animações tradicionais e digitais. Sincronização de som com a animação. A realização e a
criação de animação: conceitos, técnicas e ferramentas. Planeamento, pre-produção e producao em animação.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. História da animação: o pré-cinema e os brinquedos óticos.
2. Conceitos e técnicas de animação fundamentais : quadro-a-quadro; stop-motion; recorte; e rotoscopia.
3. Abordagem contextualizada das técnicas apresentadas em animações de curta-duração.
4. Animação de personagem: ciclos, trajetórias, personalidade; movimentos combinados; e antecipação.
5. Metodologias, processos e ferramentas utilizadas em projetos de animação.
6. Sinopse, argumento, guião; storyboard e animatic.
7. Ferramentas digitais de animação adequadas às técnicas estudadas e aos exercícios propostos.
8. Realização, produção e pre-produção em animação: as etapas dos processos da realização de animação.
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Métodos de ensino e de aprendizagem
A avaliação assenta em duas vertentes, teórica e prática. Nas sessões teóricas abordam-se conteúdos programáticos que serão convocados e instrumentalizados
nas sessões práticas em que se valorizam os processos conceptuais e técnicos, assim como as metodologias e as estratégias empregues. As horas não presenciais
pressupõem uma postura ativa pela parte dos discentes. A avaliação e distribuída.

Alternativas de avaliação
1. Avaliação distribuída - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Trabalhos Práticos - 70% (Exercicios praticos e projetos de pequena dimensão a realizar durante o semestre.)
- Projetos - 30% (Projeto final (nota minima de 8 valores))
2. Estudantes em mobilidade - (Ordinário) (Final, Recurso, Especial)
- Trabalhos Práticos - 70% (Exercicios praticos e projetos de pequena dimensão.)
- Projetos - 30% (Projeto global (nota minima de 8 valores))
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