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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

1º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

1ST SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 10 

Dramaturgia e Realização 

1. CURRICULAR UNIT - 10 ECTS CREDITS 

Dramaturgy and Film Direction 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Vitor Cândido Afonso Gonçalves. Aulas teórico práticas: 30h. Orientação tutorial: 10h. 
Total de horas de contacto: 40h. 

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

Vitor Cândido Afonso Gonçalves. Theoretical practices: 30h. Tutorial: 10h. Total 

contact hours: 40h. 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Joaquim José Martins Gonçalves Sapinho. Aulas teórico práticas: 30h. Orientação 
tutorial: 10h. Total de horas de contacto: 40h. 

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

Joaquim José Martins Gonçalves. Theoretical practices: 30h. Tutorial: 10h. Total 

contact hours: 40h. 

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

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 
A uc Dramaturgia e Realização tem como objectivo central de aprendizagem dotar os 
alunos duma capacidade de reflexão crítica sobre a dramaturgia no cinema 
contemporâneo. 
Considerando que o cinema contemporâneo não pode ser pensado fora de três 
paradigmas de produção fílmica - o ‘cinema independente’, o ‘cinema de autor’ e o 
‘cinema de mainstream’ - o aluno ficará a conhecer os seus dispositivos, através das 
suas regras e práticas próprias. 
Pretende-se que, a partir deste conhecimento, o aluno fique apto a pensar e 
compreender os objectos fílmicos que são determinantes para a sua identidade artística 
e profissional. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The uc Dramaturgy and Directing central aim is to provide students with a capacity 

for critical reflection on the drama in contemporary cinema. 

Whereas contemporary cinema can not be thought outside three film production 

paradigms - the 'independent cinema', the 'author cinema' and the 'mainstream 

cinema' - the student will learn their devices through its rules and own practices. 

It is intended that, from this knowledge, the student will be able to think and 

understand the filmic objects that are decisive for his artistic and professional identity. 
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5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
      

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

      

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 

      

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

      

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 visionamentos e propostas de leitura, devendo os 
alunos realizar um trabalho de investigação e reflexão, a partir do campo de estudo 
proposto nas aulas. 
Em cada aula, a tónica fundamental da transmissão de conhecimento será realizada a 
partir do visionamento de filmes, propondo-se ao aluno uma atitude analítica face ao 
material fílmico, capaz de conduzir à identificação e definição de conceitos específicos 
da dramaturgia em estudo. 
 
A avaliação será composta por duas componentes. Uma relativa à assiduidade e 
participação em aula e outra atribuída a um trabalho individual a realizar pelo aluno. 

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

The teaching activity will be structured on a teaching process based on the oral 

presentation, which will be based in viewings and reading proposals, allowing the  

students to conduct a research and reflexive work, from the field of study proposed in 

class. 

In each class, the fundamental focus of knowledge will be held from watching films, 

proposing to the student an analytical attitude to face film material, capable of leading 

to the identification and definition of specific concepts of dramaturgy in the study. 

 

The evaluation will consist of two components. One on attendance and class 

participation and other assigned to an individual work to be done by the student. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
A metodologia da uc Dramaturgia e Realização, baseada na reflexão que nasce duma 
relação directa e sensível com a imagem fílmica, é realizada num contexto de análise 
comparativa que aborda as três áreas do cinema de ‘mainstream’, de ‘autor’ e 
‘independente’. 
É uma metodologia que valoriza igualmente o contacto directo entre o professor e o 
aluno numa partilha de processos de pensamento e criatividade capazes de permitir ao 
aluno a aquisição de instrumentos conceptuais que lhe permitam analizar as diferentes 
modalidades da dramaturgia cinematográfica contemporânea. 
Este processo inclui necessariamente o desenvolvimento de trabalho individual por 
parte do aluno que deverá reflectir uma progressiva autonomia e capacidade criativa. 
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8. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODS AND THE LEARNING 

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The methodology of uc Script and Director, based on reflection that is born from a 

direct and sensitive relationship with the film image, is performed in a benchmarking 

framework that addresses the three areas of  'mainstream',  'author' and 'independent' 

cinema. 

It is a methodology that also values the direct contact between the teacher and the 

student in a sharing of thought processes and creativity able to allow the student the 

acquisition of conceptual instruments to analyze the different forms of contemporary 

film drama. 

This process necessarily includes the development of individual work by the student 

that should reflect his progressive autonomy and creativity. 

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

CHARACTERS MAX) 

Aumont, Jacques – Le Cinéma et la mise en scène. Armand Colin. Paris, 2010. 
Bordwell, David – On the History of Film Style. Harvard University Press. Cambridge 
1999 
Gibbs, John – Mise en Scene: Film Style and Interpretation. Columbia University 
Press. 2002 
Rush, Zachariah – Beyond the Screenplay: A Dialectical Approach to Dramaturgy. 
McFarland & Co, 2012. 
Neale, Steve; Smith, Murray – Contemporary Hollywood Cinema. Routledge, 1998. 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


