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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

6º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

6TH SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Câmara e Iluminação IV 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Camera and Lighting IV 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
António Leonardo Oliveira Ribeiro Simões 

30 horas de aulas presenciais; 10 horas de aulas tutoriais 

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

António Leonardo Ribeiro Oliveira Simões  

30 hours of classroom lessons; 10 hours of tutorial classes 

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) 
Esta unidade curricular, complementar da unidade curricular Câmara e Iluminação III, 

pretende: 

1. Ampliar os conhecimentos dos alunos para as boas práticas no manuseamento dos 

equipamentos 

2. Continuar a fomentar a reflexão teórica para que os alunos fiquem aptos a resolver 

situações de iluminação e operação de câmara, com grau de exigência semelhante ao 

que  se encontram num ambiente profissional. 

3. Criar nos alunos hábitos de trabalho em grupo. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

This course presents a complementarity with Camera & Lighting UC III & intends to: 

1. Increase the motivation of students to the best practices in the handling of 

equipment. 

2. Stimulate theoretical reflection on the practice of working in image in order to 

to broaden students' knowledge in the use of materials - camera and lighting - so that 

they are able to solve situations of lighting and camera operation, with a degree 

similar to that found in a professional environment. 

3. It also aims to provide students with skills so that they know how to work in a 

team. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Realização de exercícios de filmagem centrados nas questões de imagem de cinema. 
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A cada aluno são atribuídas funções, replicando os hábitos técnicos e artísticos 

praticados nas equipas de imagem de um filme. 

O aluno director de fotografia em colaboração com o realizador elabora, fora do tempo 

de aula, uma proposta de exercício. 

Os exercícios têm as seguintes fases: 

a) apresentação – em aula 

b) rodagem – em aula 

c) Montagem, correcção de cor – fora do período de aula 

d) Apresentação final e entrega de relatório – em tutória 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

Conducting film exercises focusing on the cinematographic image. 

Each student is assigned functions, replicating the technical and artistic procedures 

practiced by the image crew of a film. 

The student director of photography in collaboration with the director elaborates, out 

of class, an exercise. 

The exercises have the following phases: 

A) presentation - in class 

B) Shooting - in class 

C) Editing, color correction - outside the class period 

D) Final presentation and report delivery - in tutorial 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
O objectivo principal desta UC é possibilitar aos alunos a pratica, a observação e a 

reflecção sobre as questões fundamentais de luz e de câmara no cinema. Espera-se que 

apreendam responsabilidades e modos operativos reais e a relação entre função e tarefa 

através da vivência prática do desempenho, colocando em teste permanente as suas 

próprias aptidões. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

The main objective of this course is to enable students to practice, observe and reflect 

on the fundamental issues of light and camera in cinema. The student is expected to 

seize the actual responsibilities, operational modes and the relationship between 

function and task through the practical experience of the performance, putting in 

permanent test their own skills. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
Pretende-se que a prática seja a principal fonte de aprendizagem. Desse modo, aposta-

se no método experimental que coloca os alunos perante situações reais obrigando-os a 

agir numa dinâmica de grupo. Serão motivado a experimentar e terão liberdade de 

orientar o trabalho, sempre em colaboração. 

Avalia-se a dinâmica entre o saber-estar em equipa e o saber-fazer. Foca-se sobre a 

relação do indivíduo com a equipa observando a capacidade de integração e interacção 

e pelo modo como este lida com as questões estéticas e técnicas deste ramo de 

especialidade do cinema. A vertente teórica, estará presente, quer seja na apresentação, 

na discussão ou na prática dos trabalhos a desenvolver. 

Avaliação 

Assiduidade e Motivação                   30% (presença nas aulas e participação) 

Domínio dos conteúdos teóricos        20% (apresentações e relatórios) 

Domínio dos conteúdos prático   50% (participação nos exercícios feitos na aula e no 
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seminário) 

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

It is intended that the practice is the main source of learning. Thus, we rely on the 

experimental method that places students in real situations requiring them to act in a 

group dynamic. The student will be motivated to try and has the freedom to guide the 

work process, always in collaboration. 

The dynamics between the necessary know-how of being in a team and and healthy 

practices are assessed. There is a focus on the individual's relationship with the team  

with an emphasis on the capacity to integrate and interact and the capacity to deal 

with the aesthetic and technical issues of this branch of the art of cinema. The theory 

will always be present, either in the presentation, the discussion or practice. 

evaluation 

Attendance and Motivation 30% (class attendance and participation) 

Field of theoretical content 20% (presentations and reports) 

Field of practical content 50% (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 êxito está dependente do esforço individual e 

do resultado do trabalho colectivo. Assim, analisa-se o grupo, e espera-se que este 

reaja colectivamente ao solicitado e ao mesmo tempo, pela interacção é inevitável 

observar o comportamento de cada interveniente. O conhecimento e a avaliação do 

aluno advém dessa interacção. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

Since this curricular unit is eminently practical and the work with the equipment a 

collective work, success is dependent on individual effort and collaborative effort. 

Thus, the group is analyzed and it is expected that they collectively respond to this 

request and at the same time, the interaction is necessary to observe the behavior of 

each participant. The knowledge and student assessment comes from 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 

Focal Press 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


