
 

SINOPSE DA UNIDADE

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR

Teoria e Prática de Realização 1

A unidade curricular Teoria e Prática de Realização I tem como objectivo 
aprendizagem dotar os alunos da capacidade de praticar e reflectir as diferentes tarefas 
da realização desde a definição da ideia do projecto até à sua pós
prática pressupõe-se indissociável duma reflexão apoiada nos instrumentos 
leccionados e deverá permitir ao aluno pensar e agir criativamente em momentos 
decisivos do processo de realização. Nomeadamente, o desenvolvimento da sua visão 
para o filme e definição da ideia central do projecto, a escolha de actores e décores,
desenho de uma planificação a concretizar.
 
CURRICULAR UNIT   

Directing- Theory and Practice I

The central learning objective of Directing
provide students with the ability of practicing and reflecting the different tasks of
directing, from the definition of  the project’s idea to the post
assumes itself indissolubly linked to a reflection backed by the learned theoretical 
instruments and shall allow the student to creatively think and act in ke
the film directing process.Namely, the development of the vision for the film and 
definition of the project’s central idea, the selection of actors and sets and the design 
of the storyboard. 

 

UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT SYNOPSIS

CURRICULAR  - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Teoria e Prática de Realização 1 

A unidade curricular Teoria e Prática de Realização I tem como objectivo central de 
aprendizagem dotar os alunos da capacidade de praticar e reflectir as diferentes tarefas 
da realização desde a definição da ideia do projecto até à sua pós-produção. Esta 

se indissociável duma reflexão apoiada nos instrumentos 
leccionados e deverá permitir ao aluno pensar e agir criativamente em momentos 
decisivos do processo de realização. Nomeadamente, o desenvolvimento da sua visão 
para o filme e definição da ideia central do projecto, a escolha de actores e décores,
desenho de uma planificação a concretizar. 

   - 3ECTS CREDITS 

Practice I 

The central learning objective of Directing- Theory and Practice I course unit is to 
provide students with the ability of practicing and reflecting the different tasks of
directing, from the definition of  the project’s idea to the post-production. This practice 
assumes itself indissolubly linked to a reflection backed by the learned theoretical 
instruments and shall allow the student to creatively think and act in key moments of 
the film directing process.Namely, the development of the vision for the film and 
definition of the project’s central idea, the selection of actors and sets and the design 

1/1 
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central de 
aprendizagem dotar os alunos da capacidade de praticar e reflectir as diferentes tarefas 

produção. Esta 
se indissociável duma reflexão apoiada nos instrumentos teóricos 

leccionados e deverá permitir ao aluno pensar e agir criativamente em momentos 
decisivos do processo de realização. Nomeadamente, o desenvolvimento da sua visão 
para o filme e definição da ideia central do projecto, a escolha de actores e décores, e o 

Theory and Practice I course unit is to 
provide students with the ability of practicing and reflecting the different tasks of film 

production. This practice 
assumes itself indissolubly linked to a reflection backed by the learned theoretical 

y moments of 
the film directing process.Namely, the development of the vision for the film and 
definition of the project’s central idea, the selection of actors and sets and the design 


