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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 

Direcção de Actores 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Directing Actors 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Ana Luísa de Santos Bandeira Guimarães 

Aulas Teórico-práticas, 30h Orientação Tutorial, 10h 

Total de horas de contacto, 40h Trabalho individual do aluno, 35h 

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

Ana Luísa de Santos Bandeira Guimarães 

Theoretical-practical, 30h 

Tutorials, 10h 

Total contact hours, 40h 

Individual study, 35h 

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) 
A unidade curricular Direcção de Actores tem como objectivo de aprendizagem dotar 

os alunos da capacidade de adquirir conhecimentos através de investigação a partir de 

um tema dado que deverá informar um Projecto a ser realizado. 

Pretende-se também que o aluno adquira a aptidão de trabalhar na área da realização, 

primeiro na concepção de um Projecto e em seguida na mise en scène do mesmo, com 

particular destaque para a direcção de actores e representação, seja ela concretizada em 

palco, ou através de filme. 

Por fim procura-se dotar o aluno da competência de agir com autonomia artística na 

concretização de um Projecto de realização capaz de concretizar um ponto de vista 

dramatúrgico e estético pessoal. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The unit Direction of Actors aims to equip students learning the ability to acquire 

knowledge through research from a given that would enter a project to be carried out 

subject. 

It is also intended that students acquire the ability to work in the area of achievement, 

first in designing a project and then the mise en scène of the same, with particular 

emphasis on the management and representation of actors, whether materialized on 
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stage or through film. 

Finally we seek to provide the student the responsibility to act with artistic autonomy 

in the implementation of a project realization capable of achieving a point of 

dramaturgical and aesthetic personal view. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
A transmissão dos conteúdos programáticos da unidade curricular organiza- se a partir 

da Realização de um Projecto, submetido a um tema previamente definido. 

Os alunos desenvolvem uma investigação e produção teórica sobre o tema, estudam e 

realizam trabalho de campo, produzem entrevistas e/ou outros materiais filmados, 

tiram fotografias e recolhem material pertinente ao Projecto oriundo de áreas diversas 

como pintura ou música. 

Todos estes materiais são apresentados e discutidos em aula, permitindo ao aluno uma 

reflexão enriquecida pela participação dos colegas na apreciação do seu Projecto. 

A partir do material agregado os alunos escrevem cenas e/ou monólogos, mais tarde 

desenvolvidos em guião com vista a um espectáculo a apresentar no final da disciplina. 

Este espectáculo exige dos alunos, a capacidade para realizarem cenas/ filmes e 

encenarem e dirigirem actores em palco. 

O trabalho de actor é realizado pelos próprios ou por actores profissionais convidados. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

The transmission of the syllabus of the course is organized from the realization of a 

project, subject to a predetermined theme. Students develop a research and theoretical 

work on the subject, study and conduct fieldwork, interviews produce and / or other 

materials filmed, take photographs and collect pertinent to the project arising from 

various areas such as painting or music material. 

All of these materials are presented and discussed in class, allowing students to reflect 

enriched by the participation of colleagues in assessing your project. From the 

aggregate material students write scenes and / or monologues later developed script 

with a view to present a show at the end of the course. 

This show requires the students, the ability to perform scenes / movies and enacting 

and directing actors on stage. The work is performed by the actor or professional 

actors invited. 

The assembly work, lighting and sound needed for the show is also performed by the 

students. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
A unidade curricular pretende que o aluno aprofunde e concretize o trabalho do 

realizador na incidência particular que esta especialidade tem no território 

dramatúrgico. 

O aluno que como realizador já pensou em disciplinas anteriores da licenciatura o que 

é o actor e o acto de representar, é agora solicitado a articular esse trabalho de 

representação num contexto dramaturgico que ele próprio tem de criar e construir. Fá-

lo a partir da investigação de um tema que lhe é previamente dado. Esta investigação 

deve levá-lo a lidar com a presença do tema na realidade de diferentes territórios 

artísticos. 

Será mais tarde esta investigação que irá permitir a concepção de um espectáculo, 

capaz de colocar o aluno face aos desafios duma dramaturgia, através de um guião a 

ser materializado por uma mise en scène. 

Nesta disciplina o aluno deve trabalhar todas as componentes da mise en scène, com 
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particular incidência na direcção de actores 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

The course aims to deepen the student and materialize the work of the director in 

particular incidence that this specialty has the dramaturgical territory. 

The student as a filmmaker ever thought of previous courses of degree is what the 

actor and the act of representing, is now asked to articulate this work represent a 

dramaturgical context that he has to create and build. It does so by investigating a 

topic that is previously given. This research should lead you to deal with the presence 

of the subject in reality different artistic territories. 

It will be later this research will enable the design of a show that puts the student meet 

the challenges of a playwriting through a script to be materialized by a mise en scène. 

In this course the student should work all components of the mise en scène, with 

particular focus in the direction of actors. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
Disciplina teórico-prática, baseada na articulação de apresentações teóricas com 

aplicações práticas. Essa articulação realiza-se em primeiro lugar nas diferentes 

vertentes de um trabalho de investigação. E num segundo momento, na concretização 

dessa investigação através de um trabalho dramatúrgico particularmente focado na 

direcção de actores e na representação. 

Todos os materiais que resultantes da investigação são apresentados e discutidos em 

aula, permitindo ao aluno uma reflexão enriquecida pela participação dos colegas na 

apreciação do seu Projecto. 

O leccionamento interpela e apoia o trabalho individual de cada aluno no processo de 

concretização do seu Projecto, de início através da definição do conceito e do guião, e 

mais tarde da construção da mise en scène do mesmo. 

Cadeira de avaliação contínua, em que os alunos são avaliados em função dos 

materiais e exercicíos que apresentam, da participação e discussão dos mesmos em 

aula, e da qualidade artística final do Projecto. 

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

Discipline theory and practice, based on the articulation of theoretical lectures with 

practical applications. This articulation takes place firstly in the different aspects of a 

research work. And subsequently, the realization of this research through a 

dramaturgical work particularly focused towards actors and representation. 

All materials resulting from the research are presented and discussed in class, 

allowing students to reflect enriched by the participation of colleagues in the 

assessment of your project. 

The leccionamento challenges and supports the individual work of each student in the 

process of realization of your project, start by defining the concept and script, and 

later the construction of the mise en scène of the same. 

Chair of continuous assessment, in which students are evaluated in terms of materials 

and exercises that present, participation and discussion of them in class, and the end 

of the project quality. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
Ao trabalhar nas diferentes fases criativas da realização do seu projecto individual - 

desde a investigação do tema, passando pela concepção do projecto, pelo trabalho de 
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mise en scène com particular relevância para o trabalho de representação e direcção de 

actores, até à conclusão do objecto fílmico/teatral, assim como pelo trabalho de equipa 

necessário à concepção e realização do espectáculo - o aluno adquire os 

conhecimentos, aptidões e competências definidas como objectivos de aprendizagem 

desta unidade curricular, realizando uma experiência criativa e intelectualmente 

estimulante e multidisciplinar. 

A apresentação do espectáculo permite ainda que o aluno veja o seu trabalho 

confrontado com a recepção do público. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

When working in different creative phases of the completion of your individual project 

- from research theme, through project design, the work of mise en scène of particular 

relevance to the work of representation and direction of actors, until the completion of 

the filmic subject / theatrical, as well as the teamwork needed to design and conduct 

the show - the student acquires the knowledge, skills and competencies as defined 

learning objectives of this course, performing a creative and intellectually stimulating 

experience and multidisciplinary. 

The presentation of the show also allows the student to see their work faced with a 

public reception. 

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

CHARACTERS MAX) 

Bogart, Anne - A Director Prepares, Seven Essays on Art and Theatre, Routledge, 

2001. 

Brook, Peter - O Espaço Vazio, Orfeu Negro, Lisboa, 2008. 

Churcher, Mel - Acting for film: Truth 24 Times a Second, Virgin Digital, 2011 

Clurman, Harold - On Directing, Simon and Shuster, Fireside Book, Simon & 

Schuster, New York, 1997. 

Kramer, Peter and Allan Lovell - Screen Acting, Routledge, 1999. 

Mamet, David - On Directing Film, Penguim Books, 1992. 

Travis, Mark - The Director ́s Journey, Michael Wiese Productions,1999. Weston, 

Judith - Directing Actors, Creating Memorable Performances for Film and Television, 

Michael Weston Productions, 1996. 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


