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DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR

Direção de Projeto 

O desenvolvimento do trabalho na uc Direcção de Projecto assume três percursos 
diferentes consoante o aluno esteja interessado em concretizar a sua tese de mestrado 
através de um Trabalho de Projecto, de uma Dissertação, ou na modalidade de 
Relatório de Estágio. 
Desta forma, e com vista a definir e preparar a realização da sua tese de mestrado,
aluno deverá ser capaz de reflectir sobre metodologias do desenvolvimento de um 
projecto de realização e da sua aplicação prática no contexto do filme que se encontre a 
desenvolver. Aprofundar através duma dissertação um trabalho de investigação no 
âmbito da realização cinematográfica. Ou desenvolver uma reflexão sobre uma 
experiência de integração no contexto profissional. 
 
CURRICULAR UNIT   

Project Development 

The learning process at the curricular unit Project 
three different paths depending on whether the student is interested in achieving his 
master's thesis through a Project, a 
Training with a Final Report. In this way, and in order to define and pre
accomplishment of his master's thesis, the student should be able to reflect on 
methodologies for the directing of a film project and its practical application in the 
context of the film he is developing. The student should deepen through a disser
a research work in the scope of filmmaking. Or develop a reflection on an experience 
of integration in the professional context.

 

UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT SYNOPSIS

CURRICULAR  - Nº CRÉDITOS ECTS 10 

O desenvolvimento do trabalho na uc Direcção de Projecto assume três percursos 
consoante o aluno esteja interessado em concretizar a sua tese de mestrado 

através de um Trabalho de Projecto, de uma Dissertação, ou na modalidade de 

Desta forma, e com vista a definir e preparar a realização da sua tese de mestrado,
aluno deverá ser capaz de reflectir sobre metodologias do desenvolvimento de um 
projecto de realização e da sua aplicação prática no contexto do filme que se encontre a 
desenvolver. Aprofundar através duma dissertação um trabalho de investigação no 

to da realização cinematográfica. Ou desenvolver uma reflexão sobre uma 
experiência de integração no contexto profissional.  

   - 10ECTS CREDITS 

at the curricular unit Project Directing (Film Direction)
three different paths depending on whether the student is interested in achieving his 
master's thesis through a Project, a Final Dissertation, or in the form of a Professional 

Report. In this way, and in order to define and pre
accomplishment of his master's thesis, the student should be able to reflect on 
methodologies for the directing of a film project and its practical application in the 
context of the film he is developing. The student should deepen through a disser
a research work in the scope of filmmaking. Or develop a reflection on an experience 
of integration in the professional context. 
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O desenvolvimento do trabalho na uc Direcção de Projecto assume três percursos 
consoante o aluno esteja interessado em concretizar a sua tese de mestrado 

através de um Trabalho de Projecto, de uma Dissertação, ou na modalidade de 

Desta forma, e com vista a definir e preparar a realização da sua tese de mestrado, o 
aluno deverá ser capaz de reflectir sobre metodologias do desenvolvimento de um 
projecto de realização e da sua aplicação prática no contexto do filme que se encontre a 
desenvolver. Aprofundar através duma dissertação um trabalho de investigação no 

to da realização cinematográfica. Ou desenvolver uma reflexão sobre uma 

Directing (Film Direction) takes 
three different paths depending on whether the student is interested in achieving his 

Professional 
Report. In this way, and in order to define and prepare the 

accomplishment of his master's thesis, the student should be able to reflect on 
methodologies for the directing of a film project and its practical application in the 
context of the film he is developing. The student should deepen through a dissertation 
a research work in the scope of filmmaking. Or develop a reflection on an experience 


