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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 

Prática de Produção I 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Film Production Practice I 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
João Milagre. 

Total de Horas de Trabalho – 75h 

Total de Horas de Contacto – 40h 

Aulas teorico-práticas – 30h 

Orientação Tutorial – 10h 

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

João Milagre 

Total Working Hours - 75h  

Total Contact hours - 40h  

Lectures and practical classes - 30h  

Tutorial - 10h 

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) 
- Trabalhar directamente sobre as produções o mais aproximado possível dos 

ambientes profissionais. 

- Conhecer as funções inerentes à produção e respetivas tarefas através do trabalho 

prático, não simulado mas real.  

- Exercer as tarefas e respetivas funções na área de produção desde a ideia ao produto 

final. 

- Conceber, desenvolver e montar todo um sistema de produção desde a ideia ao 

produto final. 

- Elaboração de um dossier completo de produção – relatórios de trabalho, 

levantamentos, mapas de trabalho, mapas de rodagem, orçamento, promoção, etc. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

- Working directly on the productions, the closest possible of the professional 

environments. 

- Know the functions related to the production and respective tasks through practical 

work, not simulated but real. 



 

2/3 

 

- Perform the tasks and their functions in the production area from the idea to the final 

product. 

- Design, develop and assemble an entire production system from the idea to final 

product. 

- Preparation of a complete dossier of production - reports , breakdown , schedules, 

Shooting maps, budget , promotion, etc. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Para além do trabalho prático no processo de produção – da ideia à exibição – 

insistiremos na aprendizagem na elaboração  de um dossier de produção - relatórios de 

trabalho, levantamentos, mapas de trabalho, mapas de rodagem, orçamento, promoção, 

etc. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

In addition to the practical work in the production process - from the idea to the 

exhibition 

- insisting on learning the elaboration of the dossier of production - reports , 

breakdown , schedules, Shooting maps, budget , promotion, etc. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
O trabalho de equipa no cinema, especialmente na área de produção, só se apreende 

pela prática mas, devido essencialmente ao caráter fortuito das experiências onde as 

imensas exceções constantemente forçam as regras, os seus resultados técnicos e 

estéticos dependem de um constante pensamento e reflexão sobre métodos, modelos, 

as funções e respetivas tarefas. Tentaremos ensinar a equilibrar estas duas tendências.  

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

The team work in the film business, especially in the production area, can only be 

grasped by the practice but, mainly due to the random character of experiences where 

the vast exceptions constantly force the rules, their technical and aesthetic results 

depend on a constant thought and reflection on methods, models , functions and 

respective tasks. We try to teach a balance between these two trends. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
Trabalho directo sobre as produções o mais aproximado possível aos ambientes 

profissionais.  

60% - Participação. Empenho no trabalho em grupo (da preparação ao produto final), 

pontualidade, assiduidade, participação nas aulas e tutorias, trabalhos práticos 

(dossiers, levantamentos, etc.) 

40% - Reflexão sobre o processo. Discussão oral sobre o processo de trabalho. 

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

Working directly on the productions, the closest possible of the professional 

environments. 

60 % - work reports , production and promotion dossier, punctuality , attendance, 

participation , interest, practical work 

40% - participation in the preparation and production of filmed exercises , from idea 

to exhibition 
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8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
Sendo uma cadeira prática de acompanhamento da produção, pretende-se que os 

alunos aprendam exercendo as funções inerentes à produção e respetivas tarefas 

através do trabalho, não simulado mas real sem descurar a reflexão sobre o seu próprio 

trabalho inserido no processo geral. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

Being a practical chair that aims the monitoring the production of the films, is 

intended that the students learn, exercising the functions of production and respective 

tasks through work, not simulated but real without neglecting to reflect on their own 

work inserted in the general procedure. 

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

CHARACTERS MAX) 

Não há bibliografia específica mas sim a consulta dos documentos tipo necessários à 

montagem da produção: planos de trabalho, mapas de rodagem, levantamentos, folhas 

de imagem e anotação, relatórios de produção, fichas de genérico, folhas de 

orçamentação, etc. 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


