
 

SINOPSE DA UNIDADE

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR

Realização e Planificação 

O objectivo de aprendizagem da uc Realização e Planificação é o de proporcionar aos 
alunos uma capacidade de reflexão sobre estratégias de planificação na sua relação 
com uma 'mise en scène', no quadro dum contexto narrativo.
Pretende-se que os alunos fiquem aptos a identificar a articulação significativa do 
trabalho da câmara e da constr
representação, o 'staging' e a representação
traços estruturantes de um estilo cinematográfico.
 
CURRICULAR UNIT   

Directing and Shooting Plan 

Directing and Shooting Plan 
on framing strategies in their relationship with a 'mise en scène', within a narrative 
context. 
It is intended that students are able to identify the significant articulation of the work 
of the camera and the composition of the image that deals with the space, the lighting, 
the acting, the staging, the wardrobe, thus identifying, transitively, the struc
features of a cinematographic style.

 

UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT SYNOPSIS

CURRICULAR  - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

O objectivo de aprendizagem da uc Realização e Planificação é o de proporcionar aos 
alunos uma capacidade de reflexão sobre estratégias de planificação na sua relação 
com uma 'mise en scène', no quadro dum contexto narrativo. 

se que os alunos fiquem aptos a identificar a articulação significativa do 
trabalho da câmara e da construção da imagem perante o espaço, a 

o 'staging' e a representação, identificando assim, transitivamente, os 
traços estruturantes de um estilo cinematográfico. 

   - 3ECTS CREDITS 

 

 wants to provide students with a capacity for reflection 
on framing strategies in their relationship with a 'mise en scène', within a narrative 

is intended that students are able to identify the significant articulation of the work 
of the camera and the composition of the image that deals with the space, the lighting, 
the acting, the staging, the wardrobe, thus identifying, transitively, the struc
features of a cinematographic style. 
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SYNOPSIS 

O objectivo de aprendizagem da uc Realização e Planificação é o de proporcionar aos 
alunos uma capacidade de reflexão sobre estratégias de planificação na sua relação 

se que os alunos fiquem aptos a identificar a articulação significativa do 
ução da imagem perante o espaço, a luz, a 

, identificando assim, transitivamente, os 
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is intended that students are able to identify the significant articulation of the work 
of the camera and the composition of the image that deals with the space, the lighting, 
the acting, the staging, the wardrobe, thus identifying, transitively, the structural 


