
 

SINOPSE DA UNIDADE

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR

Direção de Actores 

A unidade curricular Direcção de Actores tem como objectivo de aprendizagem dotar 
os alunos da capacidade de adquirir conhecimentos através de investigação a partir de 
um tema dado que deverá informar um Projecto a ser realizado.
Pretende-se também que o aluno adquira a aptidão de trabalhar na área da realização, 
primeiro na concepção de um Projecto e em seguida na Mise
particular destaque para a direcção de actores e representação, seja ela concretizada em 
palco, ou através de filme. 
Por fim procura-se dotar o aluno da competência de agir com autonomia artística na 
concretização de um Projecto de realização capaz de concretizar um ponto de vista 
dramatúrgico e estético pessoal.
 
CURRICULAR UNIT   

Directing Actors 

The learning objective of the Actor’s Direction course unit is to provide the students 
with the ability of acquiring knowledge through the investigation from a given theme 
that should define the Project to be implemented.
The student shall also obtain the ability to work in the directing area, first in the 
conception of a Project followed by its mise en scène, with focus in the actors’ 
direction and acting on stage and on film.
Finally, the student is provided with the skills to act with artistic autonomy in the 
implementation of a directing Project able to transmit a personal dramaturgic and 
aesthetical point of view. 

 

UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT SYNOPSIS

CURRICULAR  - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

A unidade curricular Direcção de Actores tem como objectivo de aprendizagem dotar 
alunos da capacidade de adquirir conhecimentos através de investigação a partir de 

um tema dado que deverá informar um Projecto a ser realizado. 
se também que o aluno adquira a aptidão de trabalhar na área da realização, 

m Projecto e em seguida na Mise-en-scène do mesmo, com 
particular destaque para a direcção de actores e representação, seja ela concretizada em 

se dotar o aluno da competência de agir com autonomia artística na 
oncretização de um Projecto de realização capaz de concretizar um ponto de vista 

dramatúrgico e estético pessoal. 

   - 3ECTS CREDITS 

The learning objective of the Actor’s Direction course unit is to provide the students 
with the ability of acquiring knowledge through the investigation from a given theme 

define the Project to be implemented. 
The student shall also obtain the ability to work in the directing area, first in the 
conception of a Project followed by its mise en scène, with focus in the actors’ 
direction and acting on stage and on film. 

the student is provided with the skills to act with artistic autonomy in the 
implementation of a directing Project able to transmit a personal dramaturgic and 

1/1 

SYNOPSIS 

A unidade curricular Direcção de Actores tem como objectivo de aprendizagem dotar 
alunos da capacidade de adquirir conhecimentos através de investigação a partir de 

se também que o aluno adquira a aptidão de trabalhar na área da realização, 
scène do mesmo, com 

particular destaque para a direcção de actores e representação, seja ela concretizada em 

se dotar o aluno da competência de agir com autonomia artística na 
oncretização de um Projecto de realização capaz de concretizar um ponto de vista 

The learning objective of the Actor’s Direction course unit is to provide the students 
with the ability of acquiring knowledge through the investigation from a given theme 

The student shall also obtain the ability to work in the directing area, first in the 
conception of a Project followed by its mise en scène, with focus in the actors’ 

the student is provided with the skills to act with artistic autonomy in the 
implementation of a directing Project able to transmit a personal dramaturgic and 


