
 

SINOPSE DA UNIDADE

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR

Realização e Estilo Cinematográfico

O objectivo desta disciplina é de constituir um espaço pedagógico que seja
dotar os alunos da capacidade de ler um estilo cinematográfico.
Pretende-se assim que os alunos, a partir da percepção imediata dos conteúdos 
narrativos dum filme, sejam capazes de identificar os aspectos formais determinantes 
da coerência da expressão de um estilo cinematográfico.
Pretende-se igualmente que os alunos fiquem aptos a conceber um trabalho 
derealização sobre um argumento seu no quadro de um estilo próprio e não apenas 
dumailustração de um texto. 
 
CURRICULAR UNIT   

Directing and Film Style 

The purpose of this curricular unit is to provide an educational place able to give the 
students the ability to read a cinematic style.
The idea is that the students can identify the 
expression's coherence of a cinematic style from the immediate perception of the 
narrative content of a film. 
It is also intended that the students become apt to conceive a directing work on their 
own script, in their own personal style and not solely executing an ilustration of a text.
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