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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

5º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

5TH SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Escrita de Argumento III 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Screenwriting III 

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) 

Fátima Ribeiro - 40 hours (30 hours of classes, 10 hours of tutoring) 

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. Leccionada em articulação com o Seminário de Produção 5. 
Visa proporcionar o enquadramento necessário à escrita dos argumentos originais que 
serão objecto de produção no âmbito e nas condições definidas pelo Seminário. Os 
projectos em que os argumentos se inserem revestem-se de importância acrescida no 
percurso escolar dos alunos, uma vez que estão na origem dos filmes de fim de curso. 
Por outro lado, visa-se rever, aprofundar e testar, em continuidade com a prática dos 
semestres anteriores, conceitos e problemas conectados com o processo de escrita. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

Theoretical and practical curricular unit. Taught in conjunction with Group Film 

Project 5. Aims to provide a framework for writing the original scripts which will be 

subject to production (under the conditions defined by the Production). These are of 

increased importance in the students academic trajectory (final fiction movies). 

Moreover, we aim to review, deepen and test (in continuity with the practice of 

previous semesters) concepts and problems connected with the writing process. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Os conteúdos programáticos, nomeadamente em matéria dramatúrgica (v.g., 
dispositivos narrativos; modalidades e variáveis de diálogo; subtexto e estratégias; 
parâmetros da acção dramática; princípios e fins), serão desenvolvidos tendo como 
referência prática a escrita dos projectos. 
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5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

The syllabus, in particular dramaturgical matters (eg, narrative devices, methods and 

variables of dialogue, subtext and strategies; parameters of the dramatic action, 

principles and purposes), will be developed having as a practical objective: the 

scripwriting of the film projects. 

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 resultados concretos, designadamente a escrita para produção. Daí que as duas 
vertentes assinaladas - teórica e prática - se articulem directa e explicitamente. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

The course aims to work on a specific skill development ( practice of screenwriting in 

terms of parameterized production ) and a final result ( production of short fiction). 

Hence the two sides indicated - theoretical and practical - will be coordinated 

simultaneously and in order to present concrete results. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A análise e discussão das propostas de ficção e respectivo suporte dramatúrgico, a 
exposição de conceitos e práticas e a elaboração prática dos projectos (em várias fases, 
nomeadamente, desde a ideia inicial, à escrita de sinopses, outlines e scripts) são, a par 
de outros exercícios de escrita e discussões de temas, os dispositivos tangíveis do 
leccionamento da disciplina. 
A avaliação é contínua e faz-se tendo em conta os objetos escritos produzidos, os 
procedimentos, metas e processo de reflexão desenvolvido. 30% da nota será atribuída 
em função de parâmetros qualitativos (assiduidade/pontualidade; 
participação/iniciativa; trabalho de equipa; domínio/aplicação de saberes; capacidade 
de expressão; autonomia; criatividade), 70% em função dos trabalhos escritos (o 
principal dos quais – a preparação, a escrita, apresentação e reescrita do argumento 
para rodagem - valerá no mínimo 50% do total da disciplina). 

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

Main methods: analysis and discussions of fiction and its dramaturgical support; 

presentation of concepts and practices; projects (at various stages, in particular, 

initial idea, synopses, outlines and scripts); writing exercises and discussions of topics. 

Assessment is continuous and is done taking into account the writings produced, 

procedures, goals and process. 30% of the grade will be assigned according to 

qualitative parameters (attendance / punctuality, participation / initiative, teamwork, 

knowledge application, self-expression, autonomy, creativity), 70% on the basis of 

written assignments (mainly preparation, writing, presentation and rewriting the 

script- worth at least 50%). 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
O trabalho é directamente observável de duas formas: primeira, através dos filmes 
produzidos a partir dos guiões escritos na unidade curricular e desenvolvidos e 
concretizados em articulação com outras unidades curriculares; segunda, através dos 
materiais autonomizáveis através da escrita (dossiês de projetos, scripts e outras peças 
escritas). Os alunos terminam o semestre com o domínio dos conhecimentos 
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necessários à concepção, escrita, reescrita e formatação de um projeto e de um guião 
cinematográfico de curta-metragem de ficção. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The work is monitored in two ways: first, through the films produced (from the written 

scripts in this curricular unit and implemented in conjunction with other curricular 

units); second, through  writing materials  (projects folders, scripts and other written 

pieces). Students finish the semester with the necessary knowledge for designing, 

writing, rewriting, and formatting a project and a short film script. 

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

CHARACTERS MAX) 

ARISTÓTELES, Poética. Lisboa, IN-CM, 1998. 
CAMPBELL, J., O Herói de Mil Faces. São Paulo: Cultrix, 1997. 
FRANKLYN, J., Writing for Story. New Jersey, Mentor Books, 1983. 
LESSING, G.E., Dramaturgia de Hamburgo. Lisboa, F. Calouste Gulbenkian, 2005. 
McKEE, R., Story. Methuen, Random House, 1998. 
PROPP, V., Morfologia do Conto. Lisboa, Vega, 1978. 
NABOKOV, V., Aulas de Literatura. Lisboa, Relógio de Água, 2004. 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


