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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

COMUNICAÇÃO RADIOFÓNICA                                                                                    5 ECTS 

RADIO COMMUNICATION 

 
 

2. DESIGNAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS EM QUE SE INSERE A UNIDADE 

CURRICULAR (COM SEMESTRE E ANO LETIVO) 

STUDY CYCLE TO WHICH THE CURRICULAR UNIT BELONGS (WITH ACADEMIC 

SEMESTER AND SCHOLAR YEAR)              

 

Licenciatura em Comunicação Social e Cultural/ 1.º ou 2.º Semestre / 2019-2020 
Undergraduate Program in Social and Cultural Communication Studies / 1st or 2nd Semester / 2019-2020   

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

 

José Luís Ramos Pinheiro 

Rita Curvelo 

Luís Loureiro 

Carlos Calaveiras 

Miguel Fontes          

 

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

LECTURING HOURS IN THE CURRICULAR UNIT   

3 horas/semana 

3 hours/week 

 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT               

  

Objetivos: transmitir aos alunos o estado da arte sobre a rádio no século XXI e 

desenvolver competências técnicas de produção, informação e realização de conteúdos 

radiofónicos. Pretende-se, igualmente, que os alunos tenham um conhecimento 

aprofundado do meio rádio na sua vertente digital e dos novos desafios e oportunidades 

que se colocam à radiodifusão na sequência das actuais tendências de segmentação. 

 

https://fch.lisboa.ucp.pt/course/radio-communication-8
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Competências: os alunos serão dotados de competências nas áreas de produção e 

apresentação de programas e noticiários radiofónicos. Deverão, no final desta unidade 

curricular, ter desenvolvido a capacidade para produzir e apresentar programas de rádio 

ou podcasts tanto na área de informação como de entretenimento. Paralelamente, os 

alunos serão dotados de competências técnicas de edição de áudio com recurso a 

software específico. 

 

Objectives: to transmit to students the state of the art on radio in the 21st century and to 

develop technical skills in the production, information and realization of radio content. It is also 

intended that students have an in-depth knowledge of the radio medium in its digital field and 

the new challenges and opportunities that arise in broadcasting following the current 

segmentation tendencies. 

Skills: students will be endowed with skills in the areas of production and presentation of radio 

programs and news. At the end of this curricular unit, they should have developed the ability to 

produce and present radio programs or podcasts in both information and entertainment. At the 

same time, students will be provided with technical skills in audio editing with the use of specific 

software. 

 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

I – Produção Radiofónica 

1. Conceitos Base do Meio Rádio 

1.1. A voz, a música, os efeitos sonoros e o silêncio 

1.2. A oralidade e a escrita radiofónica 

1.3. A estética radiofónica 

2. A Rádio na Actualidade 

2.1. A segmentação: público-alvo 

2.2. A rádio analógica e a rádio digital 

2.3. A rádio na Internet: manter vivo o efémero, o podcasting 

2.4. Principais formatos de rádio 

2.5. Principais tipos de programas 

3. Instrumentos de Produção Radiofónica 

3.1. O estúdio 

3.2. Software de edição 
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3.3. Gravadores digitais 

4. Técnicas de Produção Radiofónica 

 4.1. Concepção de uma ideia de emissão 

 4.2. Captação de sons, seleção e edição de áudio 

 4.3. Escrita de guião 

 4.4. Sonorização 

II – Informação em Rádio 

1. Factos e acontecimentos em rádio 

2. Notícia, noticiários e jornais: diferenciação e concorrência 

3. Critérios editoriais e públicos-alvo 

4. A construção do alinhamento informativo 

5. Escrita, linguagem e registo 

6. Fontes e pesquisa 

7. O valor dos registos sonoros  

8. Entrevista, comentário e reportagem 

9. Redacção: estrutura e funcionamento 

10. Informação radiofónica digital: rádios informativas mobile, podcast  

III – A Comunicação em Rádio 

1. O Acto Criativo, a sua expressividade e a sua adequação às estratégias de 

comunicação 

2. Noções de “novo”, de “repetição” e da “marcação de tempo” em rádio. 

3. Realização de Programas: noções culturais e estéticas; domínio absoluto de 

técnicas radiofónicas. 

4. Animação de programas: a eficácia, a criatividade, o conhecimento das 

preferências do destinatário, ética, sentido estético e desenvolvimento de técnicas 

vocais. 

5. As técnicas da actividade publicitária no meio rádio. 

6. A importância do som: qualidade, critério de selecção e objectivos comunicacionais. 

7. Estilos de programação: análise de “case study”. 

8. Estratégias de sucesso nas estações de rádio portuguesas. 
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I - Radio Production 

1. Concepts Base of the Middle Radio 

1.1. The voice, the music, the sound effects and the silence 

1.2. Orality and radio writing 

1.3. Radio aesthetics 

2. The Radio in the News 

2.1. Targeting: Audience 

2.2. Analog radio and digital radio 

2.2. Internet radio: keeping the ephemeral alive, podcasting 

2.3. Main radio formats 

2.4. Main types of programs 

3. Radio Production Instruments 

2.1. The studio 

2.2. Editing Software 

2.3. Digital recorders 

4. Radio Production Techniques 

4.1. Conception of an idea of emission 

4.2. Audio pickup, selection and editing 

4.3. Script writing 

4.4. Sound 

II - Radio Information 

1. Radio facts and happenings 

2. News, news and newspapers: differentiation and competition 

3. Editorial and target audiences 

4. The construction of informational alignment 

5. Writing, language and registration 

6. Sources and research 

7. The value of sound records 

8. Interview, commentary and reporting 

9. Writing: structure and operation 

10. Digital radio information: mobile radio, podcast 
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III - Radio Communication 

1. The Creative Act, its expressiveness and its adequacy to communication strategies 

2. Notions of "new", "repetition" and "time marking" in radio 

3. Program realization: cultural and aesthetic notions; absolute domain of radio 

techniques 

4. Animation of programs: effectiveness, creativity, knowledge of recipient preferences, 

ethics, aesthetic sense and development of vocal techniques 

5. The techniques of advertising in the radio medium 

6. The importance of sound: quality, selection criteria and communication objectives 

7. Programming styles: case study analysis 

8. Strategies of success in Portuguese radio stations 

 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION)      

 

Ensino: as aulas serão teórico-práticas, privilegiando-se a componente de execução de 

trabalhos em estúdio. 

Avaliação: resultará da média ponderada dos seguintes elementos:  

 Trabalhos desenvolvidos nas aulas ao longo do semestre – 60% 

 Projecto final de produção, realização e apresentação de uma emissão radiofónica 

– 40%  

Qualquer evidência de plágio será punida com a atribuição de zero ao elemento de 

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

Teaching: the classes will be theoretical-practical, privileging the component of execution of 

works in studio. 

Assessment: shall result from the weighted average of the following: 

 Work done in class during the semester - 60% 

 Final project to produce, produce and present a radio broadcast - 40% 

Any evidence of plagiarism is a disciplinary offense and will result in a penalty. A mark of zero (0) 

will be awarded for the assignment.  
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http://www.bocc.ubi.pt/

