
 

SINOPSE DA UNIDADE

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR

Teoria e Prática de Argumento 

Disciplina teórico-prática do 2º semestre do 1º ano da Licenciatura.
articulação com o Seminário de Produção II, no âmbito do qual os alunos trabalham o 
formato de curtas-metragens de ficção. Propor e desenvolver um projecto original de 
escrita nas suas diversas etapas e procedimentos  (nomeadamente, ideia ini
sinopse, caracterização de personagens, tratamento, script) tendo em vista a 
experimentação activa de todo o processo de produção de um filme de 
aproximadamente 6 minutos é, 
nesta unidade curricular. 
 
CURRICULAR UNIT   

Screenwriting - Theory and Practice II

First year Degree 2nd academic semester theoretical
taught in conjunction with Seminário de Produção
format of short fiction films. To propose and develop a unique writing project in its 
various stages and procedures (including initial idea, synopsis, characters, treatment, 
script) in order to actively experiment  the wh
short film - that is, in summary, the work program of the semester.

 

UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT SYNOPSIS

CURRICULAR  - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Teoria e Prática de Argumento II 

prática do 2º semestre do 1º ano da Licenciatura. É leccionada em 
articulação com o Seminário de Produção II, no âmbito do qual os alunos trabalham o 

metragens de ficção. Propor e desenvolver um projecto original de 
escrita nas suas diversas etapas e procedimentos  (nomeadamente, ideia ini
sinopse, caracterização de personagens, tratamento, script) tendo em vista a 
experimentação activa de todo o processo de produção de um filme de 

6 minutos é, resumidamente, o programa de trabalho deste

   - 3ECTS CREDITS 

Theory and Practice II 

First year Degree 2nd academic semester theoretical-practical curricular unit. It is 
Seminário de Produção II, under which students work the 

format of short fiction films. To propose and develop a unique writing project in its 
various stages and procedures (including initial idea, synopsis, characters, treatment, 
script) in order to actively experiment  the whole process of producing a 6 minutes 

that is, in summary, the work program of the semester. 
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SYNOPSIS 

leccionada em 
articulação com o Seminário de Produção II, no âmbito do qual os alunos trabalham o 

metragens de ficção. Propor e desenvolver um projecto original de 
escrita nas suas diversas etapas e procedimentos  (nomeadamente, ideia inicial, 
sinopse, caracterização de personagens, tratamento, script) tendo em vista a 
experimentação activa de todo o processo de produção de um filme de 

este semestre 

practical curricular unit. It is 
II, under which students work the 

format of short fiction films. To propose and develop a unique writing project in its 
various stages and procedures (including initial idea, synopsis, characters, treatment, 

ole process of producing a 6 minutes 


