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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

3º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

3RD SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 10 

Direção de Projeto (Narrativas) 

1. CURRICULAR UNIT - 10 ECTS CREDITS 

Project Directing (Filmic Narratives) 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Mónia Baptista (30+5h) 

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

Mónia Baptista (30+5h) 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Maria de Fátima Ribeiro 

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

Maria de Fátima Ribeiro 

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

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 
A uc destina-se apenas aos alunos da área de especialização em Narrativas 
Cinematográficas. Conhecimentos prévios necessários:  os adquiridos nos dois 
primeiros semestres do Curso de Mestrado. Objectivos:  análise de metodologias de 
desenvolvimento de projectos finais, com incidência na área de escritas para o ecrã. 
Em 2012-2013: a cultura organizacional do Cinema contemporâneo português, os 
exemplos da HBO e da BBC, outros. A seguir, o Seminário enquadra e discute a 
preparação / desenvolvimento dos projectos individuais dos formandos da respectiva 
Área de Especialização com vista à obtenção do grau de Mestre. Os formandos optam 
por uma de três possibilidades (metodologia comum às três áreas):  Realização de 
Estágio Profissional com Relatório Final; Trabalho de Projecto; ou Dissertação de 
Natureza Tecnológica / Científica. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

Tutorial Orientation of the Final Practice Based or Practice Led Thesis. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
A uc enquadra e orienta a primeira parte dos trabalhos finais dos alunos do Curso, 
iniciando-se com as especificações metodológicas da realização de dissertações, 
trabalhos de projecto ou relatórios de estágio. 
Depois da revisão das metodologias, a uc procede por acompanhamento dos 
desenvolvimentos de projectos individuais, sistematicamente apresentados e discutidos 
em sessão de contacto e entendidos como works in progress. 
Os docentes adaptam os conteúdos a abordar aos projectos individuais em 
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desenvolvimento, em função do número de alunos e da natureza e conteúdos dos 
trabalhos que estão a desenvolver. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

No syllabus. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
A experiência do Mestrado mostrou que o número e especificidade dos trabalhos em 
desenvolvimento pelos alunos determina a natureza do enquadramento científico e 
pedagógico oferecido pela docência. Nesta uc, preparatória dos trabalhos finais de 
Curso, os temas e conteúdos abordados pelos docentes são, assim, determinados pelos 
projectos em que os formandos estão a trabalhar nesta fase do plano de estudos do 
Curso, que precede a orientação final. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

Classical tutorial orientation. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A metodologia da uc é a que decorre do acima exposto: conjunto de exposições iniciais 
relativas à metodologia do desenvolvimento de trabalhos finais, enquadramento 
teórico-prático de cada um dos projectos em curso, apresentação e discussão dos 
projectos entendidos como works in progress. 
Avaliação: A preparação, no âmbito da uc, do Desenvolvimento de Estágio 
Profissional com Relatório Final, ou do Trabalho de Projecto, ou da Dissertação de 
Natureza Tecnológica / Científica, tendo em conta a sua apresentação na uc, em 
diversos momentos a programar, vale 100 por cento da classificação final na escala de 
inteiros de 0 a 20. 

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

Classical tutorial orientation. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
Especificações: 
No caso de Desenvolvimento de Estágio Profissional com Relatório Final, a uc ocupa-
se da definição de objectivos do estágio e dos meios necessários para os alcançar, e 
prepara, enquadra e acompanha o mesmo estágio. Ao mesmo tempo, prepara e orienta 
a redacção do relatório final. O Estágio pode ser realizado em Produtora de Cinema ou 
de Televisão, ou em empresa que, pela sua definição ou âmbito de trabalho, se dedique 
à implementação de argumentos para Cinema ou Televisão. O formando apresenta ao 
Seminário, em diversos momentos a programar, a evolução do seu trabalho, com vista 
a discussão. 
No caso de Dissertação de Natureza Tecnológica / Científica, o Seminário discute a 
ideia e os objectivos da investigação proposta, enquadra e discute o progresso dessa 
investigação, sua organização e equilíbrio interno, orienta e apoia a escolha de 
bibliografia / filmografia adequadas. O autor apresenta ao Seminário, em diversos 
momentos a programar, a evolução do seu trabalho, com vista a discussão. 
No caso de Trabalho de Projecto, cujo objecto pode vir a ser: 
 1 — O script de uma longa-metragem ficcional (mínimo 90, máximo 120 págs em 
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formato profissional previamente descrito), acompanhado de texto de apresentação que 
ponha em evidência a ideia que inspira o projecto, a investigação, metodologia 
procedimentos adoptados ( 50 a 60 págs); 
 2 — O script de uma média-metragem ficcional (mínimo 40, máximo 50 págs em 
formato profissional previamente descrito), acompanhado de texto de apresentação que 
ponha em evidência a investigação, metodologia e procedimentos adoptados ( 50 a 60  
págs); 
3 — O script do episódio piloto (para 30 minutos) de uma série ficcional, 
acompanhado de  sinopses de toda a série, e de texto de apresentação que ponha em 
evidência a investigação, metodologia e procedimentos adoptados ( 50 a 60 págs);  
4 — O dossier de apresentação de um projecto de documentário (para 50 minutos) ou 
do episódio piloto (para 30 minutos) de uma série temática de documentários, neste 
caso acrescido de sinopses de toda a série. Num caso como no outro, os projectos são 
acompanhados de texto de apresentação que ponha em evidência os objectivos, a 
investigação, inquéritos ou entrevistas, trabalho de campo, metodologia e 
procedimentos adoptados ( 50 a 60 págs), 
o Seminário discute e apoia criticamente o desenvolvimento do projecto desde a ideia 
inicial e da story-line (ou log-line) até ao treatment inclusive, passando pela sinopse, a 
caracterização de personagens, a identificação do género e do público-alvo, a 
realização de trabalho de campo (inquéritos, entrevistas, investigação) necessário e 
adequado ao objecto em preparação. O autor apresenta ao Seminário, em diversos 
momentos a programar, a evolução do seu trabalho, com vista a discussão. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

Classical tutorial orientation. 

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

CHARACTERS MAX) 

AAVV, Teses e dissertações, USP, Biblioteca digital, url: 
<http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemi
d=67&lang=pt-br>. 
 AAVV, Normas de Estilo — trabalhos para as Licenciaturas e Pós-graduações, 
UTAD, 2005. 
 BERG, Bruce L., 2009, Qualitative Research Methods for the Social Sciences. 
Seventh Edition. Boston MA: Pearson Education Inc. 
 CRESWELL, J. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing 
among five traditions. Thousand Oaks, California: Sage Publications. 
CRESWELL, J. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed 
Methods Approaches. Thousand Oaks, California: Sage Publications. 

10. OBSERVAÇÕES 
A duração de cada módulo pode ser ajustada por conveniência de serviço, em função 
da natureza dos conteúdos a leccionar em cada ano lectivo. 

10. GENERAL REMARKS 

      

 


