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5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT               

  

A presente unidade curricular tem como objetivo apresentar as estratégias de 

programação dos media, através da exploração dos casos da televisão e da rádio. As 

tecnologias de suporte existentes em cada período e as necessidades sociais 

desencadeiam processos e modelos produtivos diferenciados / adaptados, assim como a 

emergência de novas audiências e novos públicos, o que origina a necessidade de criação 

de novas estratégias de programação. Para além de contactarem com estas realidades, os 

alunos deverão desenvolver competências que lhes permitam uma leitura crítica das 

diversas estratégias de programação. 

 

This course aims to present and discuss media programming strategies, through the exploration 

of the cases of television and radio. Technologies available in each period and the social needs 
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have led to different processes and production models, as well as the emergence of new 

audiences and new publics, creating the need for new programming strategies. Students will be 

made aware of these realities and shall also develop skills that will enable them to critically 

understand content management strategies operated by the media. 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

I. TELEVISÃO 

1. A televisão pública e a televisão privada 

2. Televisão free-to-air, televisão por subscrição 

3. Concentração, diversificação, segmentação 

4. Produção e programação 

a. Posicionamento, público-alvo 

b. A grelha de programação: géneros, formatos, modelos de produção 

c. Concorrência e estratégias 

d. Recepção: análise de audiências, estudos avaliativos 

5. Digitalização, plataformas, transmediação 

II. RÁDIO 

1. Da rádio generalista à rádio segmentada 

a. Formatos de rádio, posicionamentos e públicos-alvo 

b. Hábitos de escuta 

c. Programar para a rádio na era digital 

2. A rádio musical 

a. Programar conteúdos musicais e de animação 

b. Identidade visual e sonora 

3. A rádio informativa 

a. A produção informativa 

b. Programas temáticos e de linha aberta 

 

I. TELEVISION 

1. Public and private television 

2. Free-to-air and subscription television 

3. Concentration, diversification, segmentation 

4. Production and programming 



FICHA DE UNIDADE 

CURRICULAR [FUC]  

a. Positioning, target audience 

b. The program schedule: genres, formats, production models 

c. Competition and strategies 

d. Reception: audience analysis, evaluation studies 

5. Digitalization, platforms, transmedia 

II. RADIO 

1. Generalist and segmented stations 

a. Radio formats, positioning and target audiences 

b. Listening habits 

c. Scheduling radio content in the digital age 

2. Music radio 

a. Scheduling music and dj content 

b. Sound and visual identity 

3. News radio 

a. News production 

b. Thematic and phone-in programs 

 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION)      

 

As aulas serão teórico-práticas. Além da exposição dos temas por parte dos docentes, os 

alunos serão incentivados a discutir estudos de caso cujas leituras serão recomendadas ao 

longo do semestre. Cada aluno deverá igualmente analisar um meio de comunicação 

(objeto de estudo) com o intuito de compreender as estratégias de programação adotadas. 

A avaliação terá por base os seguintes elementos: 

 Análise das estratégias de programação de um meio de comunicação – 60% 

 Resolução de casos em aula – 30% 

 Participação e assiduidade – 10% 

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

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

Classes are both theoretical and practical. Besides lectures, students will discuss case 

studies in class that will be previously provided. During the semester, students also produce a 

case study by analyzing a specific medium’s programming strategies. 

Assessment criteria: 

 Analysis of a medium’ programming strategies – 60% 
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 Case Studies – 30% 

 Participation and class attendance – 10% 

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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