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SINOPSE DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT SYNOPSIS 

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR  - Nº CRÉDITOS ECTS 24 

Prática de Produção 

Com esta unidade curricular pretende-se a inclusão dos alunos na criação de um 

espetáculo teatral com exibição pública a partir de textos clássicos. O projeto teatral, que 

dará aos alunos de Produção a possibilidade de trabalharem em conjunto com os alunos 

dos restantes ramos do curso de Teatro, a saber, Atores e Design de Cena, terá em cada 

ano letivos, textos vários de diferentes autores. Neste tipo de projeto aspira-se a que 

todos os alunos experienciem o universo teatral trabalhando em equipa, quer a parte 

criativa, quer a parte técnica e organizativa. Aos alunos do ramo de Produção é dada a 

oportunidade de desenvolverem em período real, com apresentação pública e datas e 

orçamentos pré-estipulados, a capacidade de encontrarem, com rapidez, e assentes nos 

conteúdos que foram adquirindo durante a sua formação ao longo dos 4 semestres, 

soluções para os problemas e imprevistos de um projeto destes. Os alunos terão ainda 

de incrementar projetos para a angariação de fundos para a concretização dos 

espetáculos referidos. 

 

CURRICULAR UNIT     - 24 ECTS CREDITS 

Production Practice 

With this curricular unit, it is intended that students are included in the creation of a 

theatrical performance based on classical texts, to be presented to the public. The 

theatrical project, that will give the students the opportunity of working with other 

students from different areas of the Theater course (Acting and Set & Costume Design), 

will be essentially based on texts by several authors. In this kind of project, it is intended 

that every student may experience the universe of theater, working in teams, in what 

concerns the creative side of the work, but also the technical and the organizational 

sides. The students of the Production Stage Management Course are also given the 

opportunity to develop, in real time, with public presentation, dates and preestablished 

budgets, the ability of finding, quickly and regarding the theoretical/practical knowledge 

that they acquired during their training in the previous 4 semesters, solutions for the 

problems and unexpected things of such project. 

 


