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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

5º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

5TH SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Câmara e Iluminação III 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Camera and Lighting III 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
António Leonardo de Oliveira Ribeiro Simões 

30 horas de aulas presenciais 

10 horas de aulas tutoriais a cumprir durante o período de “produção e pós-produção 

de filmes curriculares” no apoio às questões solicitadas pelos alunos no decorrer das 

diferentes fases do trabalho de grupo. 

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

Leonardo António de Oliveira Ribeiro Simões 

30 hours of classroom lessons 

10 hours of tutorial classes to occur during the "production and post-production of 

curricular films" in support to the questions raised by the students during the different 

stages of group 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) 
Unidade curricular eminentemente prática, que pretende fomentar as boas práticas no 

manuseamento dos equipamentos de câmara e iluminação. 

Os alunos realizarão exercícios práticos de luz e câmara com o objectivo de 

trabalharem  a imagem cinematográfico. 

Outro objectivo da unidade curricular é orientar os exercícios de seminário do ponto de 

vista da imagem. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

Eminently practical course which aims to promote good practice in the handling of 

camera and lighting equipment. It is expected that students create light and camera 

situations  corresponding to a cinematic environment. 

It is a further object of the course to support the Group Film Projects, in the three 

production stages - preparation, shooting and post-production. 

Students will acquire skills that will enable them to enter the profession with deep 

knowledge of the functions and practices of the camera and lighting crews. 
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5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
1 Teórico-práticos 

1.1 A Luz 

O entendimento dos fenómenos de luz na sua vertente prática para quem trabalha com 

imagem real em ficção e/ou documentário 

A luz natural 

A luz artificial 

As várias fontes de iluminação artificial e as características de cada uma–os projetores 

As três direcções de luz utilizadas em cinema 

1.2 A Prática de Operação de Câmara 

O enquadramento 

A forma de operação e o posicionamento do operador de câmara 

1.3 Os Métodos do Assistente de Câmara 

O foco 

A manutenção da câmara em plateau 

2 Prático 

Nas práticas pretende-se que os alunos criem um ambiente cinematográfico assentes 

em pequenas narrativas. O aluno com a função director de fotografia/realizador, 

começa por apresentar e explique o que pretende fazer. A apresentação deve conter 

uma planta do espaço de acção, com as posições de câmara e dos projectores com a 

descrição da função de cada um. No fim da aula será visionado o trabalho. 

Posteriormente terá de entregar um relatório do trabalho. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

1 Theory & practice 

1.1 The Light 

The understanding of the phenomena of light in its practical aspects in working with 

real image in fiction. 

Natural light & artificial light. 

The various sources of artificial light and the characteristics of each - spotlights 

The three directions of light used in theater 

1.2 The Practice of the Camera Operator. 

The frame 

The manner of operation and the position of the camera operator 

1.3 Methods of the Camera assistant. 

The focus  

Maintenance of the camera on set. 

2 Practice 

In practical classes is intended that students create a cinematic environment based on 

small narratives. Each student will have a class of three hours to perform and 

illuminate the narrative presented. The remaining members of the class will have the 

functions of the camera crew. At the beginning of the class the student with the 

function director of photography/director presents and explains what he or she intends 

to do. The submission shall contain a plan of action space with... 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Na Unidade curricular há duas preocupações fundamentais. Uma, um objectivo quase 

imediatos que é preparar os alunos para os exercícios do seminário. Outra, tem efeitos 

mais abrangentes é a integração no mercado de trabalho. Esta, procura dar 

competências técnico-artísticas para o trabalhar em ficções. Assim a intenção é criar 
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situações que sejam similares aos desafios futuros. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

In this course there are two fundamental concerns. One, an almost immediate 

objective, is to prepare students for the Group Film Projects. Another, which has 

broader effects, is the integration into the labor market. Therefore the course seeks to 

give technical and artistic skills for the student to be able to work in fiction films. So 

the intention is to create situations that are similar to the challenges to be found 

ahead. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
Nesta unidade curricular procura-se avaliar a prática individual e a participação de 

cada aluno nos trabalhos de grupo. A avaliação individual, está dependente do 

colectivo, visto que cada um depende das prestações dos colegas. Assim é importante a 

avaliação da capacidade na integração em grupo. Os domínios teóricos estarão 

presentes em todos os momentos das aulas quer seja na apresentação, na discussão ou 

na prática dos trabalhos a desenvolver. 

 

Avaliação 

Assiduidade e Motivação                   25% (presença nas aulas e participação) 

Domínio dos conteúdos teóricos        30% (teste escrito e relatórios) 

Domínio dos conteúdos prático   45% (participação nos exercícios feitos na aula e no 

seminário) 

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

This course seeks to evaluate individual practice and the participation of each student 

in the group work. The individual assessment, in a way, is dependent on the collective, 

since each depends on the performance of colleagues. So it is important to evaluate the 

ability of each of to integrate in the group. Finally, the theoretical issues acquired in 

other courses as well as this will be present at all times in the classes, either in the 

presentation, the discussion or practice throughout the  planned work. 

 

evaluation 

Attendance and Motivation (25% class attendance and participation) 

Field of theoretical content 30% (written test and reports) 

Field of practical content 45% (participation in exercises done in class and seminar) 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
Sendo esta unidade curricular eminentemente prática e o trabalho com os 

equipamentos um trabalho colectivo, o contributo para o êxito está dependente do 

esforço individual e do resultado do trabalho colectivo. Assim, analiza-se o grupo, e 

espera-se que este reaja colectivamente ao solicitado e ao mesmo tempo, pela 

interacção é expectável observar o comportamento de cada interveniente. O 

conhecimento e a avaliação do aluno é feita pela essa interacção. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

Since this course relies on eminently practical work with the equipment and in 

collective situations, the contribution towards the success depends on individual effort 

and collaborative effort. Thus it is important to analyze the capacity to integrate, from 
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each student but also form the part of the group itself. The knowledge and assessment 

of the student is achieved through this interaction. 

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

CHARACTERS MAX) 

Painting With Light” 

John Alton 

University of California press 

 

“Lighting for Television And Film” 

Gerald Millerson 

Focal Press 

 

Lighting Technology A guide for television, Film and Theatre” 

Brian Fitt / Joe Thornley 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


