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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

4º SEMESTRE - ANO LETIVO 2017 / 2018 

4TH SEMESTER - SCHOOL YEAR 2017 / 2018 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

História do cinema IV – Cinemas Contemporâneos 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Film History IV - Contemporary Cinema 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 

Luís Fonseca -  Horas de contacto: 30h (aulas) 10h (tutoria) — total 40h de trabalho 

docente 

2. INSTRUCTOR IN CHARGE AND INDIVIDUAL TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

Luís Miguel Silva Rocha Fonseca - Contact Hours: 30h (classes) 10h (tutorials) — 

total 40h teaching work 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 

      

3. OTHER INSTRUCTORS AND THEIR TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

      

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A 

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 

Perante a vastidão do objecto de estudo da UC pretende-se que o aluno desenvolva 

capacidade crítica e analítica para se orientar na paisagem variada e complexa do 

cinema contemporâneo necessitando para isso de se confrontar com filmes de origens 

geográficas e culturais muito diferentes entre si, partindo sempre do próprio filme, sem 

grelhas de análise prévias, interrogando filmes e cinematografias na sua radical 

singularidade, para depois construir o seu aparelho crítico. 

Pretende-se que o aluno construa os instrumentos necessários para compreender e 

respeitar a diversidade das formas da criação cinematográfica 

4. LEARNING OBJECTIVES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE DEVELOPED 

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

Given the vastness of the subject matter of this CU it is intended that students develop 

critical and analytical skills to guide them through the varied and complex landscape 

of contemporary cinema, being therefore confronted with films from very different 

geographical and cultural backgrounds. Starting always with the film itself, without 

preconceived classifications, the students interrogate movies and filmmaking in their 

radical uniqueness, then build their own critical apparatus. 

It is the objective of this CU that the student develop the critical and analytical tools to 

understand and respect the diversity of contemporary forms of filmmaking 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
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5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

      

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 

As grelhas de análise mais generalizadas nos estudos cinematográficos privilegiam a 

abordagem ao cinema clássico e ao cinema de Hollywood em particular. Essa grelha é 

insuficiente para abordar a maior parte do cinema internacional mais marcante das 

últimas décadas, pelo que para além da abordagem de textos seminais de Rancière, 

Deleuze, Adrian Martin, Jonathan Rosenbaum, entre outros, é fundamental que o aluno 

se confronte com a matéria cinematográfica propriamente dita, ou seja, com os filmes. 

 

Por isso o método desta UC assenta no visionamento e análise de filmes levando o 

aluno através da discussão e da confrontação de pontos de vista e observações ao 

questionamento dos preconceitos com que abordamos as imagens e ao 

desenvolvimento dum relacionamento com os filmes que respeite a singularidade de 

cada objecto, apreciando-o criticamente nos seus próprios termos 

6. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE SYLLABUS AND THE LEARNING OBJECTIVES 

(1000 CHARACTERS MAX) 

The most common types of analysis in film studies favor the approach to classic 

cinema and Hollywood cinema in particular. The analytical grids normally used in this 

case are insufficient to tackle the most significant films produced in the last few 

decades of international cinema so, besides reading seminal texts by Rancière, 

Deleuze, Adrian Martin, Jonathan Rosenbaum, among other approaches to 

contemporary cinema, it is essential that the student is faced with the film matter itself, 

ie with the films. 

Therefore the method of this course is based on the viewing and analysis of film, 

allowing the student, through discussion and confrontation of different points of view, 

to question the prejudices with which we approach the images and to develop a 

relationship with the movies that respects the uniqueness of each subject, approaching 

them critically on their own terms. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 

Para além do visionamento e análise de filmes em aulas pedida a execução de dois 

trabalhos escritos de 5 páginas A4 dactilografadas a um espaço, corpo 12, sobre um 

dos cineastas ou cinematografias abordados em aula. Supõe-se que o aluno seja capaz 

de uma abordagem crítica pessoal dos assuntos tratados em aula, complementada com 

pesquisa pessoal, para além da referência aos textos e filmes constantes da bibliografia, 

sem nunca deixar de estabelecer uma relação com o conjunto da matéria abordada na 

cadeira.  Pretende-se com o trabalho que o aluno demonstre um domínio dos assuntos 

abordados nas aulas, bem como uma capacidade se apropriar desses assuntos 

desenvolvendo um perspectiva crítica pessoal. 

7. TEACHING METHODS (INCLUDING ASSESSMENT) (1000 CHARACTERS MAX) 

In addition to the viewing and analysis of films in classes it will be requested that the 

student writes two five page essays on one or more of the filmmakers covered in class. 

It is assumed that the student is able to create a personal approach to the topics 

covered in class, supplemented by personal research, in addition to references to the 

texts and films listed in the bibliography, never failing to establish a relationship with 

the whole matter addressed in the course. The aim of the work is that the student 
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displays a mastery of the subjects covered in class, as well as an ability to develop a 

personal critical view. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 

Pretende-se que o aluno seja capaz de criar uma relação produtiva com diferentes obras 

do período pós-1960, sendo capaz de compreender aquilo que cada uma delas propõe 

como desafio. Partindo da ideia de que cada grande obra de arte contém os elementos 

da sua própria crítica, o aluno é convidado a reflectir sobre as imagens e sons dos 

cinemas contemporâneos, lutando com os seus dispositivos e com as realidades que 

abordam. Através deste processo o aluno abandonará uma perspectiva centrada no 

cinema clássico e numa concepção narrativa dominada pelo cinema americano, 

enfrentando realidades sociais, individuais e estéticas que diferem do modelo 

dominante, descobrindo uma disponibilidade para a alteridade cinematográfica. 

8. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODS AND THE LEARNING 

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

It is intended that the student becomes able to create a productive relationship with 

different works of the post-1960 period, understanding what each of them proposes as 

a challenge. Starting from the idea that every great work of art contains elements of its 

own critique, the student is asked to reflect on the sights and sounds of contemporary 

cinemas, struggling with their apparatuses and the realities that they address. Through 

this process the student will abandon a perspective centered in classic cinema, a 

narrative strategy dominated by American cinema, facing social, individual and 

aesthetic realities that differ from the dominant model, discovering a willingness to 

cinematic otherness. 

9. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL (MÁX. 1000 CARACTERES) / MAIN BIBLIOGRAPHY (1000 

CHARACTERS MAX) 

      

10. OBSERVAÇÕES 

      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


