
 

SINOPSE DA UNIDADE

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR

Prática de Realização IV 

O objectivo pedagógico da disciplina de Prática de Realização IV é de permitir 
aosalunos de realização uma reflexão sobre as várias etapas criativas do filme que cada 
um realizou no âmbito do Seminário de Produção, com vista à compreensão da 
formacomo cada momento contribuiu para o resultado artístico final.
Permite-se assim ao aluno ad
emrelação ao resultado final de modo a estar apto a identificar em termos criativos 
quaisos melhores métodos para chegar ao resultado final mais adequado aos seus 
objectivos. 
 
CURRICULAR UNIT   

Film Directing Practice IV 

The pedagogical purpose of this curricular unit is to allow students a reflexion on 
thevarious creative stages of the film each one did under the Production Seminar, in 
order for them to understand how each moment contributed to the final artistic 
outcome. 
This process allows the student to acquire a consciousness regarding the roles of the 
different stages of the film in relation to the final outcome, so he will be able to identify 
in creative terms the best methods to get to the final result.

 

UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT SYNOPSIS

CURRICULAR  - Nº CRÉDITOS ECTS 3 
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