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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

6º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

6TH SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Estilos Cinematográficos Contemporâneos 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Contemporary Film Styles 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA 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. 

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

Joaquim José Martins Gonçalves Sapinho. Theoretical classes: 30h, Tutorial 

Orientation: 10h. Total Hours: 40h.  

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) 
O objectivo pedagógico da disciplina de Estilos Cinematográficos Contemporâneos é o 
de introduzir os alunos ao contexto dos estilos do cinema contemporâneo. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The pedagogical goal of Contemporary Film Stylesis to introduce students to the 

context of the contemporary film styles. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Como a característica essencial do contemporâneo é a fluidez dos objectos 
paradigmáticos cujos critérios de determinação estão em constante mudança, assume-
se o ponto de vista de que estes estilos ainda não têm a fixidez que lhes dá a história. 
Uma vez que os alunos, pela sua própria natureza de jovens artistas, participam na 
dinâmica da descoberta e determinação do que é o novo, a disciplina integra 
dispositivos conceptuais ligados à ideia de ‘estilo’, de ‘cinema’ e de ‘contemporâneo’ 
com os filmes que os próprios alunos propõem com vista a serem analizados em aula. 
Daqui resulta a busca de linhas, quer temporais, que permitam pensar a continuidade 
de certos estilos, quer horizontais, de articulação dentro de uma determinada 
cinematografia nacional. Ou até de articulação entre diferentes cinematografias 
nacionais, ou de autores de cinematografias e épocas diferentes, tentando por 
diferentes métodos fazer uma genealogia do que é o contemporâneo. 
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5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

As the essential characteristic of the contemporary is the fluidity of the paradigmatic 

objects which determination criteria are constantly changing, it assumes the point of 

view that these styles still lack the fixity which gives them the story. 

Since students because of their nature of young artists participating in the dynamics of 

discovery and determination of what is new, the course integrates conceptual devices 

connected to the idea of 'style', the 'film' and 'contemporary' with films that students 

propose themselves in order to be analyzed in class. 

Consequently, the search for lines or temporal continuity may suggest that certain 

styles of either horizontal pivot within a certain national cinematography. Or even 

coordination between different national cinematography, or the authors of 

cinematography and different times, by different methods trying to do a genealogy of 

what is contemporary. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
É próprio do contemporâneo ao estar colado ao presente ser um conceito em constante 
mutação. Por outro lado, o presente é sempre preparado e daí que o contemporâneo 
seja também de algum modo o resultado de uma profecia que se concretizou. 
Falar do contemporâneo é falar do novo. Não é possível separar a ideia profética do 
contemporâneo da ideia de juventude. É por isso que o programa assenta numa base de 
interpretação que tem por objecto os filmes escolhidos pelos alunos. O trabalho do 
professor é o de responder integrando esses novos objectos nas linhas que determinam 
a história do cinema, e através desta dinãmica entre professor e alunos tentar apontar 
para o cinema futuro. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

It is characteristic of the contemporary to be glued to this being a concept constantly 

changing. On the other hand, this is always prepared and hence the contemporary is 

also somehow the result of a prophecy that came true. 

Talking the talk is of the new contemporary. You can not separate the prophetic idea of 

the idea of contemporary youth. That's why the program is based on a notion which 

has as its object the films chosen by the students. The teacher's job is to respond by 

integrating these new objects in lines that determine the history of cinema, and 

through this dynamic between teacher and students try to aim for the future of cinema. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A metodologia da disciplina concretiza-se através da interacção de conceitos de análise 
com filmes que os alunos defendem como paradigmáticos, de forma a identificar as  
tendências dominantes dos estilos cinematográficos contemporâneos. 
Cada aluno propõe um extracto de filme, que irá apresentar e comparar com o extracto 
de outro filme, ambos de exibição recente, com vista a demonstrar o seu ponto de vista 
sobre o que entende como determinante no estilo cinematográfico contemporâneo. 
Esta apresentação é posteriormente escrita e vai sendo repensada pelo aluno em 
confronto com as sucessivas apresentações dos colegas. 
No final do período de aulas cada aluno terá um texto capaz de conter a sua reflexão 
sobre o estilo, e que lhe permitirá pensar a sua posição autoral no contexto do cinema 
contemporâneo. 
Avaliação: 
35% assiduidade e participação nas aulas 
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65% trabalho escrito 

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

The methodology of the discipline is achieved through the interaction analysis 

concepts with films that students stand as paradigmatic, in order to identify the 

dominant trends of contemporary cinematic styles. 

Each student proposes an extract from the film, which will display and compare with 

the extract from another movie, both recent exhibition, aimed at proving your point of 

view on what it perceives as a determinant in the contemporary cinematic style. 

This presentation is subsequently written and is being reconsidered by the student 

confronting successive presentations of colleagues. 

At the end of the class period each student will have a text capable of holding its 

reflection on the style, and that you will think its authorial position in the context of 

contemporary cinema. 

 

Assesment:  

35% attendance and participation in class 

65% written work 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
A metodologia de interacção entre os alunos e o professor é a essência da própria 
disciplina, porque a introduçõ dos alunso ao cinema contemporâneo tem como gesto 
inicial uma escolha dos próprios alunos. 
É o debate com o professor e entre os alunos que vai permitir uma introdução ‘testada’ 
pela própria realidade que constitui o gosto dos alunos, àquilo que se procurará 
identificar como paradigma provisório do que é o estilo cinematográfico 
contemporâneo. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The methodology of interaction between students and the teacher is the essence of the 

discipline itself, because introducing students to contemporary cinema has a choice as 

an initial gesture of the students themselves. 

Is the debate with the teacher and among students that will allow 'tested' introduction 

by reality itself that is the taste of the students, what we seek to identify themselves as 

provisional paradigm than is the contemporary cinematic style. 

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

CHARACTERS MAX) 

DShohini Chaudhuri – ‘Contemporary World Cinema: Europe, the Middle East, East 
Asia and South Asia’, Edinburgh University Press. 
Linda Ruth Williams, Michael Hammond – ‘Contemporary American Cinema’, Open 
University Press 
Bordwell, David – ‘Making Meaning: Inference and Rhetoric in the Interpretation of 
Cinema’, Harvard Film Studies 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 
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