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Contatos

¨ Docente: Frutuoso Silva
¨ Gabinete: 3.18  (Bloco VI – 2º piso)

¨ Email:  fsilva [at] di.ubi.pt
¨ Web page: 

http://www.di.ubi.pt/~fsilva/arv/

¨ Horário de atendimento:
¤ Terça-feira 11.00 - 12.00h

2



2

Animação e Realidade Virtual

¨ Objetivos
¤ Permitir aos alunos adquirir conhecimentos sobre as principais 

técnicas de modelação e animação por computador, bem 
como, sobre os ambientes virtuais. 

¤ Aplicando algumas das técnicas estudadas:
n Modelar pelo menos o protagonista do jogo e realizar o trailer do 

jogo (i.e., um pequeno filme de animação 3D) usando a ferramenta 
de animação Blender 3D. 

n Criar uma pequena aplicação de realidade virtual (ex: um jogo ou 
uma galeria virtual).
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Program

¨ Computer Animation vs Traditional Animation

¨ Basic Techniques

¨ Advanced Techniques

¨ Textures and Games

¨ Modelling and Animating Articulated models

¨ Animating Natural Phenomena

¨ Virtual Reality/Virtual Environments
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References

¨ Teórica
¤ Computer Animation: Algorithms and Techniques,  by 

Rick Parent, Morgan Kaufmann, 3 edition, 2012.
¤ Understanding Virtual Reality - Interface, Application, 

and Design, by William R. Sherman and Alan Craig, 
Morgan Kaufmann, 2003.

¨ Prática
¤ Blender 3D (www.blender.org)
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Proposta de avaliação

¨ Avaliação – Teórica + Prática
¤ NF = Nota Teórica + Nota Prática

¨ Proposta:
¤ Teórica: (10 v) Frequência / (10 v) Exame

¤ Prática: Exercícios práticos (5 V) + Projeto (5 V)

¤ Data da Frequência 
n Dia 30 de Maio de 2023
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Proposta de avaliação

¨ Teórica (10 valores)
¤ Frequência / Exame
¤ Admissão a Frequência/Exame: Aprovação na parte prática, ou

seja, requer o mínimo de 5 valores.

¨ Prática (5 + 5 valores)
¤ Conjunto de exercícios práticos (5v)

¤ Um projeto prático (ex: Trailer do jogo ou Aplicação de realidade 
virtual)
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Proposta de avaliação
¨ Projeto (5 valores)

¤ Um trabalho a desenvolver na parte final do semestre (que será 
feito maioritariamente nas aulas Práticas). O trabalho será 
acompanhado e “avaliado” ao longo das aulas.

¤ 1- Um pequeno filme de animação 3D, que tem de ser entregue em 
formato digital, bem como todos os ficheiros com a 
modelação/animação e ainda um relatório (máx 3 páginas) com a 
descrição das opções tomadas no desenvolvimento do filme, tendo 
em conta o storyboard apresentado e aprovado. 

¤ 2- Uma aplicação de realidade virtual (ex: jogo ou galeria virtual), 
onde a source code do projeto têm de ser entregue e ainda um 
relatório (máx 3 páginas) com a descrição da aplicação e das 
opções tomadas no seu desenvolvimento, tendo em conta a ideia 
apresentada e aprovada. 

¤ Trabalho em grupos de 2/3 elementos.
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Trabalho Prático

¨ Etapas do trabalho 1:
1. Criação duma história e apresentação do storyboard; 

2. Desenvolvimento: modelação dos objetos, personagens, 
cenários;

3. Animação dos personagens e produção de um 
pequeno filme;
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Trabalho Prático (Project)

¨ Trabalho prático 1:
A animação deverá ser filmada/realizada totalmente ou 

parcialmente com o Blender, podendo ser montada 
depois noutro software de edição de vídeo

¨ Datas de entrega (a confirmar):
– Apresentação do storyboard -- 28 Março 2023
– Filme curto e relatório – 6 Junho 2023

Não haverá prorrogação de prazos!
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Trabalho Prático

¨ Etapas do trabalho 2:
1. Definição da ideia da aplicação de realidade virtual; 

2. Desenvolvimento: modelação dos objetos e cenários;

3. Programação da aplicação de realidade virtual;
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Trabalho Prático (Project)

¨ Trabalho prático 2:
A aplicação de realidade virtual deverá ser realizada com 

o Unity, devendo ser criada para a plataforma Android 
e Oculus Quest 2

¨ Datas de entrega (a confirmar):
– Apresentação da ideia da aplicação -- 28 Março 2023
– Filme curto e relatório – 6 Junho 2023

Não haverá prorrogação de prazos!
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