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SINOPSE DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT SYNOPSIS 

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR  - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Métodos de Produção 

Esta UC tem dois objectivos. Primeiro: Ensinar os alunos a distinguir os diferentes 

métodos de produção mais utilizados nas várias áreas artísticas com que irão lidar nas 

suas vidas profissionais, tanto a nível nacional, como a nível internacional. Pretende-se, 

ainda, que no contato com as instituições em que irão estagiar no decurso do semestre, 

possam fazer, desde logo, uma análise acerca dos métodos que cada uma delas utiliza 

no seu dia a dia. Segundo: ensinar a metodologia adequada para a realização de um bom 

relatório de estágio nas instituições em que irão estar a realizar os seus estágios. Será 

necessário que aprendam a realizar uma pesquisa, a estruturar um trabalho e a saber fazer 

citações, notas de rodapé, bibliografia, etc. Pretende-se ainda que aprendam novos 

modos de pesquisa, ferramentas e metodologias de comunicação, a saber, entre outras, 

as Google lessons, Goodreads, Openculture, Storify, Twitter e facebook. 

 

CURRICULAR UNIT     - 3 ECTS CREDITS 

Methods of Production Management 

This CU has two objectives. First: teach students to distinguish the different production 

methods most used in the various artistic areas they will deal with in their professional 

lives, both nationally and internationally. It is also intended that, in contact with the 

institutions in which they will intern during the semester, they can, from the beginning, 

make an analysis about the methods that each of them uses in their daily lives. Second: 

teach the proper methodology for making a good internship report in the institutions 

where they will be doing their internships. It will be necessary for them to learn how to 

carry out research, how to structure a work and how to quote, footnotes, bibliography, 

etc. It is also intended that they learn new ways of research, tools and communication 

methodologies, namely, among others, Google lessons, Goodreads, Openculture, 

Storify, Twitter and facebook. 

 


