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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

4º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

4TH SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Câmara e Iluminação II 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

CAMERA & LIGHTING II 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Ruth Iana Paul de Sousa Ferreira 
30 horas de aulas presenciais 
10 horas de tutoriais de apoio à preparação dos projetos conjuntos de Seminário de 
Produção 

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

Ruth Iana Paul de Sousa Ferreira 

30 hours presential lessons 

10 hours supportive tutoring in connection with the preparation of the joint production 

in the Group Film Project 

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) 
Pretende-se que os alunos adquiram um conhecimento dos materiais e de técnicas de 
trabalho dentro da área, através da experimentação prática. 
Na prática, para além de situações ficionais, procurar-se-á explorar situações aplicáveis 
à técnicas de documentário com o propósito de familiarizar os alunos com possíveis 
métodos de abordagem ou problemáticas, aplicáveis aos exercícios de Seminário 
previstos. 
Cada situação tem associada uma temática e objetivos técnicos, com vista a que a 
prática seja aplicada de forma a estimular a procura de soluções e a desenvolver a 
capacidade de observação, análise e crítica do trabalho, tanto em termos técnicos como 
no âmbito conceptual e/ou artístico. 
Visa-se que os alunos desenvolvam a capacidade de gerir diferentes métodos e   
responsabilidades através do trabalho em grupo e do sistema de rotação de funções, 
familiarizando-se com as respetivas variantes conforme os grupos, situações e 
necessidades específicas. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

By way of practical experimentation,the students are led to acquire knowledge of the 

materials and work techniques used in the area. 
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In the practical work,apart from fictional situations,other situations will be explored 

that are applicable to documentary techniques in order to familiarize the students with 

possible methods of approach or with subjects to be used in the exercises scheduled for 

the Group Film Proj. 

Each situation is associated to a subject and to technical goals with a view to applying 

practical knowledge in a way that stimulates the search for solutions and develops 

their capability of observation,analysis and critical assessment of the work,both in 

technical terms and from the conceptual and/or artistic point of view. 

The intention is for the students to develop their capability to deal with different 

methods and responsabilities through team work and the system of rotating functions, 

and familiarize them with the variations that are the result of teams, situation... 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Estabelecimento, em cada aula, de uma situação, em estúdio ou decores reais, com 
parâmetros técnicos a cumprir, com vista ao trabalho em conjunto envolvendo todos os 
alunos, assumindo cada um uma função (garantindo a rotação de funções ao longo do 
semestre) 
 
Introdução e/ou aprofundamento do conhecimento e manuseamento dos: 
- equipamentos de câmara 
- equipamentos de maquinaria - grua, dolly, outras montagens 
- equipamentos de iluminação - iluminação sobre tripé ou portátil 
- programas de tratamento de imagem digital. 
 
Experimentação prática e análise de resultados das temáticas: 
- temperatura de cor, dominantes cromáticas 
- iluminação natural e artificial 
- movimentos de câmara - grua, travellings, câmara à mão 
- captação em decores reais, escolha de equipamentos 
- captação em situação documental 
- trabalho conjunto com a captação de som 
 
Experimentação de situações e questões levantadas pelas necessidades dos projetos de 
documentários a produzir em Seminário de Produção. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

Establishment,in each class,of a fictional situation in the studio or on real sets,with 

technical parameters to be met, the purpose of which is the work in a group that 

involves all the students,where each of them assumes a function (the rotation of 

functions in the course of the semester being safegarded). 

Introduction to and development of the knowledge and handling of: 

-camera equipment 

- grip equipment-krane,dolly, other mountings 

-lighting equipment-fix and portable 

-color correction software 

Practical experimentation and analysis of the results as regards the following subject 

matters: 

-colour temperature, chromatic dominants 

-natural and artificial lighting 

-camera movements-krane,travellings,handheld 

-capturing in real sets,choice of equipment 
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-capturing in situation of documentaries 

-work in conjunction with the capturing of sound. 

Experimenting with situations and questions raised by the necessities of the 

documentary projects to be produced in the course of the G Film Proj. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
O uso regular dos materiais e a experimentação de situações novas permite o 
desenvolvimento de capacidades de adaptação à situações. Deste modo pode-se 
desenvolver um leque de experiências que fará com que qualquer nova situação seja 
confrontada com crescente capacidade de abordagem. 
A escolha de temáticas técnicas como a temperatura de cor e de modos de registo em 
circunstâncias mais controladas, em estúdio, ou antes adequadas a decores reais, 
iniciam o trabalho de situações suscetíveis de surgir em trabalho documental. 
O trabalho de observação e crítica do objeto resultante, desenvolve a capacidade de 
identificar, confirmar e/ou pôr em causa procedimentos e efeitos. 
O trabalho em grupo, privilegiado nesta unidade curricular, não põe de parte uma 
percentagem de investimento e decisão individuais. A articulação de ideias e formas de 
trabalho entre os alunos visa, não só possibilitar a realização de um objeto comum, 
mas também a partilha de conhecimentos, dúvidas e propostas de solução. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

The regular use of the materials as well as the experimentation with new situations 

allows the students to develop their skills to adapt to situations. In this way,a range of 

experiences can be developed as a result of which each new circumstance will be 

approached with successively better skills. 

The choice of technical subjects as colour temperature and of methods of registring in 

more contolled circumstances in the studio or,instead,appropriate for real sets,initiate 

the students in the work with situations that may come up in documentary work. 

The work of observation and critique of the resulting object reinforces capability to 

identify, confirm and/or question procedures and effects. 

The team work that privileged in this CU does not preclude the individual investment 

and decision making. The articulation of ideas and ways of working among the 

students is intended not only to make it possible to realize a joint object,but also to 

share knowledge, doubts and proposals for solution. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A metodologia assenta na prática de exercícios de filmagem,em grupo,aprendendo e 
consolidando conhecimentos técnicos e artísticos. A regularidade destes exercícios cria 
um hábito relativamente à forma de linguagem-registo de imagem em movimento - 
que oferecerá ao aluno uma familiaridade com o processo.Assim,proporcionar-se-á a 
oportunidade de trabalhar e aprofundar cada vez mais questões tanto técnicas como 
artísticas de seu interesse ou de interesse comum no âmbito de um projeto. 
O investimento nos projetos de Sem. Produção está inserido,do ponto de vista da 
avaliação,nos trabalhos práticos realizados ao longo do semestre. 
 
A avaliação é contínua com a seguinte proporção: 
Trab. práticos ao longo do semestre 40%,dos quais 15% correspondentes ao trab. 
aplicado aos projetos de Seminário 
Assiduidade e participação 30% 
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Trabalho de avaliação 30% 

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

The methodology is based on the practice of filming exercises in groups, in order to 

acquire and consolidate technical and artistic knowledge.The regularity of these 

exercises creates a habit with respect to the form of language-register of the moving 

image-which will familiarize the students with  the process.This way, the studentes will 

be gives the opportunity to work and continuously deepen their knowledge on matters 

related to both technical and artistic aspects which are of interest to them,or of  

common interest,within the framework of a project. 

From the viewpoint of evaluation, the investment in the work of the Group Film 

Project is part of the practical work realized during the course of the semester. 

 

The evaluation is continuous, the proportions being as follows: 

Practical work during the course of the semester 40%, 15% of which correspond to the 

work applied to the projects in the course of the Group Film Project 

Assiduousness and participation 30% 

Evaluation work 30% 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
O estudo das componentes caraterísticas dos instrumentos e materiais de trabalho 
proporciona aos alunos um conhecimento das técnicas e procedimentos que lhes 
permite tomar decisões nas variantes de cada trabalho proposto, conferindo-lhes a 
capacidade de resposta a problemas que se lhes apresentem na aplicação prática de 
noções e conceitos. 
 
A prática regular de trabalhos visuais estimula nos alunos, por um lado, o hábito do 
uso regular da imagem como forma de expressão, por outro, uma familiarização com 
este género de linguagem tanto ao nível da sua conceção e produção como ao nível da 
sua interpretação. 
 
A análise e reflexão conjunta sobre os trabalhos efetuados proporcionam uma 
aprendizagem comum entre os alunos, tomando partido dos contributos individuais de 
cada um, estimulando a análise e crítica conjunta dos conteúdos e da adequação das 
decisões técnicas e estéticas, mediante os resultados. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The study of the characteristic components of the work instruments and materials 

provides the students with the necessary knowledge of the techniques and procedures 

that allows them to make decisions about the variables of each proposed work, 

enabling them to find the answer to problems that may arise in the practical 

application of notions and concepts. 

 

The regular practice of visual work stimulates in the students the habit of regularly 

using the image as a form of expression, on the one hand, and, on the other hand, 

familiarizes them with this type of language, both on the conceptional level and on the 

level of its interpretation. 

 

The joint analysis of and reflection on the works that are executed affords shared 
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learning among the students, taking advantage of the individual contributions of each 

of them, stimulating the joint analysis and critique of the contents and the adequacy of 

the technical and aesthetic decisions, in view of the results. 

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

CHARACTERS MAX) 

Alton, John, PAINTING WITH LIGHT, (1995), University of California Press, 
California 
Carlson, Verne and Sylvia, PROFESSIONAL LIGHTING HANDBOOK, 2nd edition, 
(1991), Focal Press, Boston London 
Swainson, Des Lyver and Graham, BASICS OF VIDEO LIGHTING, 2nd edition, 
(1999), Focal Press, Oxford  
Wheeler, Paul, DIGITAL CINEMATOGRAPHY, (2005), Focal Press, Oxford 
 
AMERICAN CINEMATOGRAPHER MANUAL, 9th edition, (2004), The ASC 
Press, California 
Bergery, Benjamin, REFLECTIONS, TWENTY-ONE CINEMATOGRAPHERS AT 
WORK, (2002), The ASC Press, California 
Alekan, Henri, DES LUMIÈRES ET DES OMBRES, (1996), Editions du 
Collectionneur, Paris 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


