
 

SINOPSE DA UNIDADE

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR

Dramaturgia e Realização 

A uc Dramaturgia e Realização tem como objectivo central de aprendizagem dotar 
osalunos duma capacidade de reflexão crítica sobre a dramaturgia no cinema 
contemporâneo. 
Considerando que o cinema contemporâneo não pode ser pensado fora de três 
paradigmas de produção fílmica 
o‘cinema de mainstream’ - o aluno ficará a conhecer os seus dispositivos, através 
dassuas regras e práticas próprias.
Pretende-se que, a partir deste conhecimento, o aluno fique apto a pensar 
ecompreender os objectos fílmicos que são determinantes para a sua identidade 
artísticae profissional. 
 
CURRICULAR UNIT   

Dramaturgy and Film Directing

The curricular unit Dramaturgy and Directing's central aim is to provide the students 
with a capacity for critical reflection on the drama in contemporary cinema.Whereas 
contemporary cinema can not be thought outside three film productionparadigms 
'independent cinema', the 'author cinema' and the 'mainstreamcinema' 
will learn their devices through its rules and own practices.
It is intended that, from this knowledge
the filmic objects that are decisive for his artistic and professional identity

 

UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT SYNOPSIS

CURRICULAR  - Nº CRÉDITOS ECTS 10 

A uc Dramaturgia e Realização tem como objectivo central de aprendizagem dotar 
alunos duma capacidade de reflexão crítica sobre a dramaturgia no cinema 

Considerando que o cinema contemporâneo não pode ser pensado fora de três 
paradigmas de produção fílmica - o ‘cinema independente’, o ‘cinema de autor’ e 

o aluno ficará a conhecer os seus dispositivos, através 
dassuas regras e práticas próprias. 

se que, a partir deste conhecimento, o aluno fique apto a pensar 
ecompreender os objectos fílmicos que são determinantes para a sua identidade 

   - 3ECTS CREDITS 

Dramaturgy and Film Directing 

The curricular unit Dramaturgy and Directing's central aim is to provide the students 
with a capacity for critical reflection on the drama in contemporary cinema.Whereas 

cinema can not be thought outside three film productionparadigms 
'independent cinema', the 'author cinema' and the 'mainstreamcinema' - the student 
will learn their devices through its rules and own practices. 
It is intended that, from this knowledge, the student will be able to think andunderstand 
the filmic objects that are decisive for his artistic and professional identity 
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SYNOPSIS 

A uc Dramaturgia e Realização tem como objectivo central de aprendizagem dotar 
alunos duma capacidade de reflexão crítica sobre a dramaturgia no cinema 

Considerando que o cinema contemporâneo não pode ser pensado fora de três 
o ‘cinema independente’, o ‘cinema de autor’ e 

o aluno ficará a conhecer os seus dispositivos, através 

se que, a partir deste conhecimento, o aluno fique apto a pensar 
ecompreender os objectos fílmicos que são determinantes para a sua identidade 

The curricular unit Dramaturgy and Directing's central aim is to provide the students 
with a capacity for critical reflection on the drama in contemporary cinema.Whereas 

cinema can not be thought outside three film productionparadigms - the 
the student 

, the student will be able to think andunderstand 


