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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 (Realização) 

1. CURRICULAR UNIT - 10 ECTS CREDITS 

Project Directing (Film Direction) 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Vitor Cândido Afonso Gonçalves. Horas de contacto: 80h. Aulas teórico-práticas: 60h. 

Orientação tutorial: 20h. 

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

Vitor Cândido Afonso Gonçalves. Contact hours: 80h. Theoretical and practical 

classes: 60h. Tutorial: 20h. 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Joaquim José Martins Gonçalves Sapinho. Horas de contacto: 80h. Aulas teórico-

práticas: 60h. Orientação tutorial: 20h. 

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

Joaquim José Martins Gonçalves Sapinho. Horas de contacto: 80h. Aulas teórico-

práticas: 60h. Orientação tutorial: 20h. 

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

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 
A uc Direcção de Projecto pode ser vivida segundo três direcções consoante o aluno 

esteja interessado em concretizar a sua tese de mestrado através de um relatório de 

estágio, de uma dissertação, ou na modalidade de trabalho de projecto. 

Com vista a realizar a sua tese de mestrado, o aluno deverá ter a capacidade de, a partir 

da reflexão teórica sobre modelos fílmicos, ser capaz de reflectir sobre metodologias 

de realização e da sua aplicação prática no contexto do filme que se encontra a 

desenvolver ou cuja produção acompanha no decorrer de um estágio, bem como de 

aplicar essa reflexão teórica à concretização de um trabalho de investigação no âmbito 

da realização cinematográfica. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The uc Direcção de Projecto may be fulfilled on the basis of three directions. The 

student will choose to achieve his master's thesis through an internship report, a 

dissertation or a work in progress project. 

In order to carry out his thesis, the student should be able, from a theoretical reflection 

on filmic models, to reflect on methodologies of accomplishment and its practical 

application in the context of the film which he is developing or in which production he 

follows along the course of an intership. He must apply this theoretical study into the 

accomplishment of a research project about filmmaking. 
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5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Sendo feita uma identificação dos projectos dos mestrandos no quadro tripartido do 

cinema ‘independente’, de ‘autor’ e ‘mainstream’, os conteúdos programáticos da uc 

prendem-se com modelos concretos de realização que são invocados e estudados na 

sua articulação com os projectos específicos dos alunos. 

Previligiam-se nestes modelos de realização aqueles que são pensados pelos próprios 

realizadores, uma vez que se considera que existe um saber próprio da realização capaz 

de permitir a compreensão, duma forma mais profunda, das diferentes metodologias de 

trabalho. 

São abordadas como metodologias de estudo, entre outras, aquelas que se preocupam 

com o trabalho concreto do realizador: a planificação a partir da cena e do décor, o 

trabalho com o ‘actor’ na relação com a personagem, a expressão e a luz, o processo de 

refilmagem em articulação com a reescrita, ou o trabalho específico sobre o referente. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

As soon as the student's project is identified in the context of the framework defined by  

the 'independent', 'arthouse' and 'mainstream' cinema, the content of the uc relates to 

specific directing concepts that are raised and studied in their linkage to each of the 

students's projects. 

The directing models developed by the students for their films are the fundamental 

object of their study, because of the assumption that it's through the specific knowledge 

concerning directing that we may access a reflection on different work methodologies. 

Are addressed as study methodologies, among others, those which are concerned with  

the real work of the director: the shooting script for the scene and the setting, the work 

with the 'actor' in the context of a character's build-up, the dramatic expression 

through the light, the remake process articulated with the rewrite. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Os objectivos da uc de permitir aos alunos um conhecimento sobre as diferentes 

metodologias de realização são concretizados através de um trabalho específico sobre 

os modelos dos próprios realizadores, quer sejam do cinema ‘indie’, de ‘autor’, ou de 

‘mainstream’, através de um conhecimento das diferentes práticas de realização. 

Quer em Trabalho de Projecto, Dissertação, ou Relatório de Estágio, é esta base que  

vai permitir ao aluno a materialização conceptual da sua tese. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

The aims of the uc enable the students a knowledge about the different directing 

methods, that will allow them to realise the several dimensions of their specific work 

model as a director, should it be an 'indie' , an 'arthouse' or 'mainstream' film. 

It's from this ground that all the conceptual definition of the student's thesis is 

accomplished. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A actividade lectiva será estruturada a partir de um trabalho de docência baseado na 

exposição oral, que se apoiará em propostas de visionamentos e de leitura, adequado às 

etapas do desenvolvimento do trabalho de realização de cada aluno. 

Em cada aula, o aluno faz a apresentação do resultado do seu trabalho em curso, e isso 

dá origem a um debate e a uma nova meta estabelecida pelo aluno e ser cumprida na 

aula seguinte. 

Este debate é sempre um debate que deve incluir não apenas o aluno e o professor mas 
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o todo da aula com vista a que a partilha de pontos de vista crie um ‘laboratório de 

experimentação’ em que cada mestrando vai testando as suas ideias. 

Caso haja materiais escritos ou filmados, eles serão tidos em conta como elementos-

chave para o desenvolvimento do trabalho do mestrando. 

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

The teaching activity will be structured through oral presentations, sustained by 

proposals of screenings and readings, suitable to the specific stage of knowledge on 

directing each student has at the moment. 

In every class, each student will present the results of his work in progress, and from it 

it is possible to rise a debate from which a new target may be set by the student in 

order to be fulfilled in a future class. 

This debate is always one that should include not only the student and the teacher but 

the whole class in order that the contrast and sharing of different points of view will 

create an 'experimental laboratory' in which each graduate student will test his ideas. 

If there is written or filmed material, they will be taken into account as key elements 

for the development of the master's degree work. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
Esta metodologia permite valorizar o contacto directo entre o mestrando e os 

realizadores cujas metodologias são objecto de estudo. 

A ênfase no trabalho participativo de toda a turma no desenvolvimento de cada tese, 

com a partilha de diferentes pontos de vista, procura revelar ao aluno a complexidade  

dos modelos face ao discorrer teórico e prático do mestrando no desenvolvimento da 

sua tese. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

This methodology allows us to appreciate the direct contact and articulation between 

the graduate student and the filmmakers whose methodologies are being studied. 

The emphasis on participatory work of the whole class in the development of every 

student's work, seeks to reveal to the student the complexity of the models from  

different points of view, and therefore allow the student the opportunity to face the 

theoretical and practical discourse demanded by his thesis. 

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

CHARACTERS MAX) 

Mamet, David – On Directing Film, Viking Press, London, 1991 

Ray, Nicholas – I Was Interrupted, University of California Press, 1993 

Lumet, David – Making Movies, Vintage, New York, 1996 

Bresson, Robert – Notes Sur Le Cinematographe, Gallimard, Paris,1995 

Carney, Ray – Cassavetes on Cassavetes, Faber & Faber, London, 2001 

Tarkovsky, Andrei – Sculpting in Time: Reflections on cinema, University of Texas 

Press, 1989 

Lupton, Catherine – Chris Marker: Memories of the Future, Reaktion Books, 2004 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


