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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 

Prática de Montagem II 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Film Editing Practice II 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
André Valentim Pires de Almeida 30h T/P 10h OT  

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

André Valentim Pires de Almeida 30h T/P 10h OT  

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) 
Pretende-se que o aluno compreenda as especificidades da montagem no cinema 
documental e que adquira as competências teóricas e técnicas para a sua execução. 
Pretende-se que o aluno aprofunde o seu conhecimento sobre a Sala de Montagem e 
respectivas metodologias. É objectivo que o aluno comece a compreender as 
especificidades do trabalho de alguns montadores profissionais reconhecidos e que seja 
capaz de o integrar nas suas práticas. Em articulação com outras U.C., é objectivo que 
o aluno teste na prática os conhecimentos adquiridos tendo em vista a montagem do 
filme de SPF IV. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The student should be able to learn the specificities of documentary editing and 

acquire the technical skillset to put it into practice. He/she should deepen his 

knowledge on the editing room and its specific methodologies. The student should start 

to get acquainted with the work of known professional editors and incorporate their 

skills into his own practice. The student should put into practice the knowledge 

gathered on other C.U.s, always driven by Film Production Workshop IV C.U.. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
A especificidade da montagem no cinema documental. Workflows para a montagem 
do documentário. Princípios, metodologias e estilo de montadores profissionais 
reconhecidos. Aplicação prática de teorias, técnicas e conceitos da montagem em 
articulação com o workflow de SPF III. 
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5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

Documentary editing. Documentary workflow. Principles, methodologies and style of 

known professional editors. Practical application of theories, techniques and concepts 

acquired on other C.U.s in articulation with Film Production Workshop IV C.U.. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Sendo a presente U.C. eminentemente prática, e definido como objectivo base a 
montagem no cinema documental, presume-se que este será melhor atingido através de 
um olhar abrangente e integrado sobre todas as rotinas práticas do documentário e 
respectiva emulação prática na sala de aula -sempre em relação com outras U.C. e com 
SPF IV como unidade orientadora; a análise da prática de outros montadores servirá a 
dupla função de tomada de consciência do trabalho de montadores profissionais 
reconhecidos, e a compreensão da montagem enquanto profissão. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

Given the practical nature of the C.U., and considering its main goal -documentary 

editing-, it will be more effectively pursued by a broad look into the practices and 

routines of documentary editing and by emulating them in the classroom - always 

interconnected with other C.U.s and driven by Film Production Workshop IV C.U.; the 

analysis of the practice of professional editors will serve as a way of getting to know 

the work them and getting conscious about editing as a profession. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A U.C. de Prática de Montagem II pretende ser um espaço onde se sistematizam, 
praticam e compreendem conceitos teóricos através da prática. Serão realizadas rotinas 
e exercícios em grupos de trabalho de pequena dimensão para que todos os alunos 
possam ter contacto com as ferramentas técnicas da montagem. Em articulação com os 
exercícios, alguns conteúdos serão veiculados através de exposição oral e da exibição 
de vídeos, tentando trazer os alunos para uma discussão dinâmica através da utilização 
de exemplos familiares ao grupo. 
Os exercícios e rotinas de montagem desenvolvidos nas aulas, procurando emular 
processos e práticas da profissão, contribuirão para a avaliação em 10%. A assiduidade 
e participação nas aulas contribuirá com 10%, um exercício de reflexão sobre a obra de 
um montador profissional reconhecido ("Dossier de um Montador") contribuirá com 
20% para a avaliação e a montagem final com 60%. 
O tempo de OT (orientação tutorial) é um tempo de reflexão e pedagogia que lançará u 

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

The current C.U. is a place where students practice, systematize and understand 

theories through practice. Exercises and routines will be developed in small groups so 

all students can have contact with the editing tools. In articulation with the exercises 

and routines, some theory will be delivered by oral exposition or video display, always 

trying to bring the students into a lively discussion using familiar examples. 

The in-class exercises and routines, that try to emulate professional processes and 

practices, will contribute with 10% to the final score. Regular attendance and 

participation will contribute with 10%, a written essay discussing the work of a known 

professional editor (“Diário de um Montador”) 20%, and the final edit, 60%. 

The Tutorial Orientation is a time for pedagogy, and reflection and will run alongside 

the editing of the curricular films developed at Film Production Workshop III C.U.. 
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8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
As metodologias praticadas na U.C. estão em sintonia com a sua natureza prática e 
permitem que os alunos assimilem de forma intuitiva, rápida e permanente os 
conceitos trabalhados nesta e noutras U.C.. As metodologias baseadas na prática, 
associada à constituição de grupos pequenos, permitem ao aluno confrontar-se com 
questões fundamentais de forma (quase) individualizada, descobrir quais as 
metodologias e processos que lhes são mais convenientes, e fomentar o trabalho em 
equipa. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The methodologies are in tune with the practical nature of the C.U., and allow the 

students to learn on an intuitive, fast and permanent way. The practice based 

methodologies, along with the constitution of small groups, allow the students to be 

faced with important questions on an (almost) individualized way, and to find the 

methodologies and processes that suit them the most -as well as fostering team work. 

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

CHARACTERS MAX) 

-MURCH, Walter - In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing (2001) 
ISBN-13: 978-1879505629 
-DANCYGER, Ken - The Technique of Film and Video Editing: History, Theory, and 
Practice (2010) ISBN: 978-0240800486 
-RABIGER, Michael - Directing the Documentary (2004) Focal Press ISBN: 0-24-
080608-5 
-BILLINGE, Sam - The Practical Guide to Documentary Editing: Techniques for TV 
and Film (2017) 
-ADOBE - Adobe® Premiere® Pro CC Help (disponível em 
https://helpx.adobe.com/pdf/premiere_pro_reference.pdf) 
-ADOBE - Adobe® Media Encoder CC Help (disponível em 
https://helpx.adobe.com/pdf/mediaencoder_reference.pdf) 
-APPLE - Final Cut Pro 7 User Manual (disponível em 
https://documentation.apple.com/en/finalcutpro/usermanual/Final%20Cut%20Pro%20
7%20User%20Manual%20(en).pdf) 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


