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Prática de realização II 

Prática de Realização II tem como objectivo central dotar os alunos de conhecimento 
adequado ao desempenho da sua função de realizadores nos filmes produzidos no 
âmbito do Seminário de Produção.
Pretende-se que o aluno fique apto a realizar uma prática a partir dum conjunto de 
princípios estéticos, ou dispositivos de realização, face à dramaturgia duma narrativa. 
No contexto da disciplina e face às diferentes tarefas de realização que o aluno 
desenvolve – desde a sua participação no ‘triângulo’ criativo (Realização, Argumento e 
Produção) até à concretização do DCP final 
trabalho da planificação face a uma 'mise en scène'.
 
CURRICULAR UNIT   

Film DirectingPractice II 

Film DirectingPractice II has as its central objective to provide students with adequate 
knowledge to perform their role as directors in films produced within the scope of the 
Group Film Project. 
It is intended that the student will be able to perform a practice based on a set of 
aesthetic principles, or devices of realization, in the face of the dramaturgy of a 
narrative. 
In the context of the discipline and in view of the different 
that the student develops - from his participation in the creative 'triangle' (Directing, 
Screenwriting and Production) to the acomplishment of the final DCP 
focus is made on the work of the cinematography facing
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tem como objectivo central dotar os alunos de conhecimento 
adequado ao desempenho da sua função de realizadores nos filmes produzidos no 
âmbito do Seminário de Produção. 

se que o aluno fique apto a realizar uma prática a partir dum conjunto de 
incípios estéticos, ou dispositivos de realização, face à dramaturgia duma narrativa. 

No contexto da disciplina e face às diferentes tarefas de realização que o aluno 
desde a sua participação no ‘triângulo’ criativo (Realização, Argumento e 

rodução) até à concretização do DCP final – é feito um enfoque particular sobre o 
trabalho da planificação face a uma 'mise en scène'. 
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DirectingPractice II has as its central objective to provide students with adequate 
knowledge to perform their role as directors in films produced within the scope of the 

It is intended that the student will be able to perform a practice based on a set of 
aesthetic principles, or devices of realization, in the face of the dramaturgy of a 

In the context of the discipline and in view of the different tasks belonging to directing 
from his participation in the creative 'triangle' (Directing, 

Screenwriting and Production) to the acomplishment of the final DCP - a particular 
focus is made on the work of the cinematography facing a 'mise en scène'. 
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aesthetic principles, or devices of realization, in the face of the dramaturgy of a 

tasks belonging to directing 
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a particular 


