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SINOPSE DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT SYNOPSIS 

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR  - Nº CRÉDITOS ECTS 10 

Produção 

Esta unidade curricular, de introdução à Produção, constitui-se em 4 módulos: Módulo 

"Oficina Comum" - tem como ponto de partida as noções de sensibilização cultural, ética 

da profissão, jogo e criatividade. Compreender a criação teatral como meio de 

manifestação cultural e civilizacional. Entender a criação teatral como forma de arte que 

pressupõe estéticas e técnicas diversificadas.  Competências: Apreender  conceitos 

operativos e técnicos fundamentais. Compreender a relação entre Produção e as práticas 

artísticas contemporâneas. Módulo "Direção de Cena" - Introdução teórica e prática às 

técnicas base de direção de cena. Módulo "A evolução do espaço teatral" - Aborda a 

evolução e técnicas dos edifícios teatrais. Módulo "AutoCAD 2019 2D" -    O módulo 

de AutoCAD tem como objetivos dotar os alunos com os conhecimentos elementares de 

Desenho Técnico e com os conhecimentos necessários à utilização da tecnologia de 

Desenho Assistido por Computador (AutoCAD) e sua aplicação à elaboração de plantas 

de iluminação de espaços cénicos. 

 

CURRICULAR UNIT     - 10 ECTS CREDITS 

Production Management 

This curricular unit, which introduces the Production Students to Production 

Management, consists of 4 modules: Module "General Workshop" - cultural awareness, 

professional ethics, game, and creativity.Understanding theatrical creation as a form of 

cultural and civilizational manifestation. Experimenting theatrical creation as a form of 

art that presupposes diverse aesthetics and techniques.Competences:understanding 

crucial operative and technical foundations. To understand the relationship between 

Production and contemporary artistic practices. "Stage Management" Module - 

Theoretical and practical introduction to the basic techniques of stage management. 

Module "The evolution of theatrical space" - addresses the evolution and techniques of 

theatrical buildings. "AutoCAD 2019 2D" Module - The AutoCAD module aims to 

provide students with the basic knowledge of Technical Design and with the necessary 

knowledge to use the technology of Computer Aided Design (AutoCAD) and its 

application in the elaboration of lighting plants of scenic spaces. 

 


