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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 3 

Escrita de Argumento I 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Screenwriting I 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 

Maria de Fátima da Conceição Ribeiro - 40 horas de contacto (30 de  aulas+10 de 

tutorias) 

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

      

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) 

Disciplina teórico-prática do 1º semestre do 2º ano da Licenciatura. Tem por objecto a 

prática e a reflexão sobre a prática da escrita cinematográfica para ficção. Leccionada 

em articulação com o Seminário de Produção III, visa proporcionar o enquadramento 

necessário para o desenvolvimento de argumentos, destinados à produção de curtas-

metragens ficcionais, desde a ideia inicial à versão final do guião. Paralelamente, visa 

proporcionar uma reflexão sobre alguns conceitos relacionados com a prática da 

escrita. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

      

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  

O trabalho tem duas vertentes principais e desenvolvidas em simultâneo. Uma mais 

prática, em regime de oficina de escrita, onde os alunos desenvolvem individualmente 

os projectos, a partir das ideias originais. Outra mais teórica em que são discutidas 

questões relativas ao esquema dramático (entre outras, estrutura e personagens; 

construção de cenas e tensão dramática; modalidades de diálogo e linguagem não-

verbal; os princípios e os fins; etapas de escrita e reescrita) 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  
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6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 

O trabalho na disciplina visa um desenvolvimento específico de competências - 

relativas à prática da escrita cinematográfica em condições de produção parametrizadas 

- e um resultado final – escrita para produção de curtas metragens de ficção. As duas 

vertentes assinaladas - teórica e prática – articulem-se, por isso, em simultâneo e tendo 

em vista a apresentação de resultados concretos. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

      

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 

O trabalho sobre a escrita e reescrita do projecto de ficção (nas suas várias fases, 

nomeadamente, desde a ideia inicial, à escrita de sinopses, outlines e cenas) são, a par 

de outros exercícios de escrita e discussões de temas (e que incluem a leitura e 

comentário de textos e visionamento de filmes), os dispositivos tangíveis do 

leccionamento da disciplina e é sobre eles que recai a avaliação. A avaliação de cada 

aluno é feita de acordo com os objectos escritos produzidos e o processo de reflexão 

desenvolvido. A avaliação é contínua e a nota final (numa escala de 0 a 20) é atribuída 

(70%) em função dos trabalhos escritos e apresentações orais (script e elementos 

preparatórios dos projectos; escrita de textos; leitura e comentário de textos e filmes) e 

(30%) tendo em conta a assiduidade e a participação. 

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

      

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 

O trabalho é directa e principalmente observável através dos filmes produzidos a partir 

dos guiões escritos na unidade curricular e concretizados em articulação com outras 

unidades curriculares; através de outros materiais autonomizáveis do ponto de vista da 

escrita (v.g., dossiê de projectos, sinopses, tratamentos, cenas, exercícios). Os alunos 

terminam o semestre com o domínio dos conhecimentos necessários à escrita de curtas 

metragens de ficção. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

      

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

CHARACTERS MAX) 

Aristóleles, Poética. Lisboa, IN_CM, 1998. 

Field, S., Screenplay, The Foundations of Screenwriting. Dell, N.Y., [1979], 1982. 

Franklyn, J., Writing for Story. New Jersey, Mentor Books. 

McKee, R., Story. Methuen, Random House, 1998. 

Mendes, J. M., Porquê tantas histórias: o lugar do ficcional na aventura humana. 

Coimbra, Minerva, 2001. 

Propp, V., Morfologia do Conto. Lisboa, Vega, 1978. 

Vale, E., Technique of Screen and Television Writing. Boston, Focal Press (Revised 

Edition), 1998. 
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10. OBSERVAÇÕES 

      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


