
 

SINOPSE DA UNIDADE

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR

Escrita de Argumento IV 

Disciplina teórico-prática (2º semestre do terceiro ano da licenciatura)
proporcionar o enquadramento necessário para o desenvolvimento de um projecto de 
argumento de longa metragem (ficção  ou documentário), percorrendo várias das suas 
fases (storyline, sinopse, tratamento, cenas dialogadas
curricular tem duas vertentes principais, desenvolvidas em simultâneo. Uma mais 
prática, em regime de oficina de escrita, onde os alunos desenvolvem individualmente 
os projectos, a partir das suas ideias iniciais. Outra mais teórica, ainda que sempre em 
conexão com a prática, em que são discutidas questões relativas ao esquema dramático 
e estrutura de um filme de longa
 
CURRICULAR UNIT   

Screenwriting IV 

Third year Degree 2nd academic semester theoretical
class focus on the practice of screenwriting, specifically the preparation of a feature 
film screenplay and all its steps (storyline, synopsys, treatment, dialogues, etc
work in the curricular unit has two main aspects, developed simultaneously. A more 
practical one, in a writing workshop, where students individually develop projects, 
based on their initial ideas. Another more theoretical one, always in connection with 
practice, in which issues related to the dramatic scheme and structure of a feature film 
are discussed. 

 

UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT SYNOPSIS

CURRICULAR  - Nº CRÉDITOS ECTS T3 
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