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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

4º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

4TH SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Escrita de Argumento II 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Screenwriting II 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Mª Fátima Ribeiro - 3 horas X 10 semanas, mais 10 horas de tutorias. 

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

Mª Fátima Ribeiro 

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 articulada com o Seminário de Prática de Produção, produz 

para esta disciplina Argumentos para Documentário (Design da História e Estrutura 

narrativa) acompanhados de documentos relativos à “ideia para o projecto”. Os alunos 

são convidados a trabalhar, desde o início da disciplina, num projecto que resulta das 

ideias da realização e do argumento. Uma introdução teórica integra a metodologia de 

desenvolvimento do projecto. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

Theoretical and practical discipline combined with the Workshop Practice Production 

yields for this discipline Arguments for Documentary (Design History and narrative 

structure) accompanied by documents relating to the "idea for the project." Students 

are invited to work since the beginning of the course, a project that follows the 

realization of ideas and argument. A theoretical introduction integrates the 

development methodology of the project. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
— Introdução ao género Documentário e definição do mesmo. 

--- O Conceito de storytelling não escrito. A narrativa por imagens. 

--- Noção básica de História para documentário 

----A espinha dorsal ou o combóio da narrativa, tema, arco, plot e personagens. 

— Redação de sinopses. 

— Exercícios de desenvolvimento da abordagem proposta, sua viabilidade e ponto de 

vista. 
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— Desenvolvimento de cena com base na intencionalidade e na obediência aos 

objectivos dramáticos que ela pretende satisfazer, e exercícios em torno da ideia de 

“beat” da cena. 

— Hábito de discussão de ideias próprias em grupo, e capacidade para a viver “passo-

a-passo” até à última versão do documento final. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

- Introduction to Documentary gender and definition of it. 

- The concept of storytelling unwritten. The narrative of images. 

- Basic Concept of History for documentary 

- The backbone or the train of narrative, theme, arc, plot and characters. 

- Writing of abstracts. 

- Exercises proposal development approach, its feasibility and viewpoint. 

- Development of scene based on intentionality and obedience to dramatic objectives it 

intends to meet, and exercises around the idea of "beat" scene. 

- Smoking own ideas in discussion groups, and ability to live a "step by step" up to the 

last version of the final document. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Depois da seleção de ideias originais, o sistema de leitura das várias fases do trabalho 

de escrita em aula estimula a discussão de cada uma das linhas narrativas, surgindo 

ideias e soluções que contribuem de forma inegável para o processo de aprendizagem, 

sendo todas as fases do processo orientadas pelo Professor. No final os alunos terão 

conseguido amadurecer os seus processos de trabalho e fortalecer a sua capacidade de 

autocrítica. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

After selection of original ideas, the system of reading the various stages of the writing 

work in class stimulates discussion of each of the story lines, emerging ideas and 

solutions that contribute unmistakably to the learning process, and all phases of 

process guided by the teacher. At the end students will have achieved their mature 

work processes and strengthen their capacity for self-criticism. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A metodologia do “seminário prático de escrita” resulta no desenvolvimento de 

projetos passo a passo,submetendo-os a discussão em cada etapa,no pressuposto de que 

“a assembleia da aula antecipa a assembleia de espectadores” e de que o trabalho, 

embora individual,ganha em desenvolver-se sob a atenção crítica de um conjunto de 

próximos informados que representam uma comunidade inter-pares (partilhando o 

mesmo nível de competências),sob a orientação do docente 

Avaliação:avaliação desta uc contempla os seguintes items: 

1)Presença assídua nas sessões de formação e de trabalho 

2)Participação ativa na discussão dos progressos de cada um dos proj. 

3)Respeito do calendário de realização de cada uma das fases de desenvolvimento dos 

projetos individuais 

4)Capacidade individual para levar a bom termo os proj. escolhidos, dando-os como 

concluídos no final das 30 horas (última aula,sem prolongamento de prazo) 

Avaliação contínua,tendo em conta os 4 items citados e a qualidade do trabalho 

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

The methodology of "practical writing seminar" results in the development of projects 

step by step, subjecting them to discussions at each step, the assumption that "the 

Assembly class anticipates meeting viewers" and that the work, although individual 

wins in develop under the critical eye of a set of near informed that represent a 

community peer (sharing the same skill level), under the guidance of the teacher. 

Evaluation of this course includes the following items: 

1)Presence diligent in training and workshops. 

2)Active participation in the discussion of the progress of each project 

3)Respect the timetable for completion of each phase of development of individual 

projects 

4)individual capacity to successfully complete the projects chosen, giving them as 

completed by the end of 30 hours (last class, without extension of time). 

The assessment of trainees is done under continuous review, taking into account the 

four mentioned items and the quality of their work. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
No final de cada ano lectivo os alunos conseguem chegar à fase final dos scripts 

cumprindo os seguintes requisitos: 

Aprender a pensar o número de cenas em função do formato / duração > previsto. 

Aprender a retrabalhar conteúdos em função da ideia principal da história e da sua cena 

capital. 

Desenvolver a capacidade para criar um cmboio narrativo que seja capaz de 

documentar os acontecimentos e fornecer um ponto de vista. 

Aprender a cumprir os prazos das etapas de um projecto complexo. 

Testar junto do grupo, em discussão contínua, as soluções ficcionais mais ajustadas, a 

partir do "ponto de ataque" da história e do seu desfecho, final ou conclusão. 

Uma vez definidos o final e o ponto de ataque da história, perceber que 

desenvolvimentos intermédios são necessários, e porquê. 

Rescrever cenas com o objectivo de tornar mais atingido o seu objectivo, e 

substituindo sempre que possível diálogos por acção, para testar a eficácia da ideia de 

que "o cinema conta mostrando". 

Rescrever textos até que eles se tornem compreensíveis, audíveis e ajustados às 

respectivas situações entendendo o diálogo ou a voz off como "parte da acção".  Os 

resultados finais, preparam os alunos para o trabalho de escrita em documentário, 

preparando-os para enfrentar as várias dificuldades inerentes ao processo. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

At the end of each academic year students can reach the final stage of the scripts with 

the following requirements: 

Learn to think the number of scenes depending on the size / duration> expected. 

Learning to rework content depends on the principal idea of the story and its capital 

scene. 

Develop the ability to create a narrative that cmboio be able to document the events 

and provide a point of view. 

Learning to meet the deadlines for the stages of a complex project. 

Testing with the group in ongoing discussion, the most adjusted fictional solutions, 

from the "point of attack" of the story and its outcome, end or conclusion. 

Once defined the end and the point of attack in history, realize that intermediate 
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developments are needed and why. 

Rewrite scenes with the aim of making it achieved its objective, and always replace 

dialogs for possible action, to test the effectiveness of the idea that "cinema showing 

account". 

Rewrite texts until they become understandable audible and adjusted to their situations 

understanding dialogue or voiceover as "part of the action." The final results, prepare 

students for work in documentary writing, preparing them to face several difficulties 

inherent in the process. 

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

CHARACTERS MAX) 

BERNARD, Sheila Curran. Documentary Storytelling  (Focal Press, USA, 2007) 

ISBN-13: 978-0-240-80875-8  

AUFDERHEIDE, Patricia. Documentary Film: a very short introduction. (Oxford 

University Press USA,2007) ISBN-978-0-19-518270-5 

VAN SIJLL, Jennifer . Cinematic Storytelling. (Michael Wiese Productions USA, 

2005) ISBN. 978-1-932907-05-6 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


