
 

SINOPSE DA UNIDADE

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR

Sistemas de Produção I 

A UC Sistemas de Produção I oferece uma introdução à história de produção no 
mundo ocidental e à compreensão da diversidade presente de "sistemas". Pretende
que os alunos sejam capazes: de identificar vários sistemas de produção, 
contextualizando-os em termos cronológicos, geográficos e outros e comparando
entre si; de compreender as envolventes (artística, cultural, económica, social e 
política) da indústria cinematográfica, em especial a ocidental, bem como aspetos 
relativos à dinâmica e/ou à especificidade de determinados países, regiões ou 
contextos. Previamente: compreender as 
"sistema" e outros conceitos relevantes e os diferentes tipos e perfis de "produtor", 
incluindo a dimensão criativa do produtor.
 
CURRICULAR UNIT   

Production Systems I 

Production Systems I is an introduction to the history of production in the Western 
world and to understanding the present diversity of production systems. The aim of this 
CU is that students are able to: identify various production systems, contextualizing 
them in historical, geographical or other terms and comparing them; understand the 
(artistic, cultural, economic, social and political) contexts of the film industry 
especially in the Western world, as well as aspects related to the dynamics and / or 
specificity of certain countries, regions or contexts. Previously: understanding the 
different meanings of the terms "production", "system" and other relavant notions and 
the different types and profiles of "producer", including the creative dimension of the 
producer. 

 

UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT SYNOPSIS

CURRICULAR  - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

A UC Sistemas de Produção I oferece uma introdução à história de produção no 
ocidental e à compreensão da diversidade presente de "sistemas". Pretende

que os alunos sejam capazes: de identificar vários sistemas de produção, 
os em termos cronológicos, geográficos e outros e comparando

as envolventes (artística, cultural, económica, social e 
política) da indústria cinematográfica, em especial a ocidental, bem como aspetos 
relativos à dinâmica e/ou à especificidade de determinados países, regiões ou 
contextos. Previamente: compreender as diferentes acepções dos termos "produção", 
"sistema" e outros conceitos relevantes e os diferentes tipos e perfis de "produtor", 
incluindo a dimensão criativa do produtor. 

   - 3ECTS CREDITS 

Production Systems I is an introduction to the history of production in the Western 
world and to understanding the present diversity of production systems. The aim of this 

students are able to: identify various production systems, contextualizing 
them in historical, geographical or other terms and comparing them; understand the 
(artistic, cultural, economic, social and political) contexts of the film industry 

he Western world, as well as aspects related to the dynamics and / or 
specificity of certain countries, regions or contexts. Previously: understanding the 
different meanings of the terms "production", "system" and other relavant notions and 

ypes and profiles of "producer", including the creative dimension of the 
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SYNOPSIS 

A UC Sistemas de Produção I oferece uma introdução à história de produção no 
ocidental e à compreensão da diversidade presente de "sistemas". Pretende-se 

que os alunos sejam capazes: de identificar vários sistemas de produção, 
os em termos cronológicos, geográficos e outros e comparando-os 

as envolventes (artística, cultural, económica, social e 
política) da indústria cinematográfica, em especial a ocidental, bem como aspetos 
relativos à dinâmica e/ou à especificidade de determinados países, regiões ou 

diferentes acepções dos termos "produção", 
"sistema" e outros conceitos relevantes e os diferentes tipos e perfis de "produtor", 

Production Systems I is an introduction to the history of production in the Western 
world and to understanding the present diversity of production systems. The aim of this 

students are able to: identify various production systems, contextualizing 
them in historical, geographical or other terms and comparing them; understand the 
(artistic, cultural, economic, social and political) contexts of the film industry 

he Western world, as well as aspects related to the dynamics and / or 
specificity of certain countries, regions or contexts. Previously: understanding the 
different meanings of the terms "production", "system" and other relavant notions and 

ypes and profiles of "producer", including the creative dimension of the 


