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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 Produção II 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Film Production Practice II 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
(Por designar) 
Total de Horas de contacto: 40h Aulas teórico-práticas: 30h Orientação tutorial: 10h 

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

(To designate) 

Total Work Hours – 40h Applied Theory – 30h Tutorial Orientation – 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) 
A PRÁTICA DE PRODUÇÃO II é um módulo semestral de 30 horas que vem na 
continuidade das unidades curriculares de Práticas de Produção, procurando centrar-se 
prioritariamente na produção de documentários. Trata-se de sistematizar conceitos 
teóricos, técnicos e criativos na aprendizagem da transformação de uma 
ideia/conceito/tema num projecto concreto. 
 
Esta uc pretende preparar os alunos a nível criativo e técnico para a produção dos 
documentários produzidos no âmbito do Seminário de Produção de Filmes IV, mas 
também fornecer formação para a produção de documentários em ambiente 
profissional. 
 
Trata-se de criar bases de desenvolvimento, produção e pós-produção de um 
documentário, entender as especificidades de trabalho de produção no género 
documental e respectivas condicionantes históricas, analisar e explorar modelos de 
produção e verificar as suas consequências nos filmes, estabelecer métodos de pesquisa 
e comparar exemplos de diferentes tratamentos, dispositivos e metodologias. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The Film Production Practice II is a curricular unit of 30 hours following the previous 

Production Practice Units but with the main focus on Documentary Production. Its 

main goal is to systematize theoretical, technical and creative concepts while learning 

about how to turn  an idea / concept / theme into a concrete project. 
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This unit aims to prepare students at both creative and technical levels to the 

production of documentaries developed under the programme of the Group Project IV, 

but also provide training for documentary production in a professional environment. 

 

It is about creating foundations for the development production and post-production of 

a documentary, understanding the specificities of production work in the documentary 

genre and its historical constraints, analysing and exploring production models to 

verify their effects in films, establishing methods of research and comparing examples 

of various treatments, displays and methodologies. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
O papel estratégico do produtor 
A equipa de produção –  responsabilidades e tarefas 
Desenho de Equipa 
Gestão de Conflito/Trabalho em Equipa 
Regras básicas de produção 
Garantir todos os direitos para exibição e comercialização do filme 
Autorizações de Filmagem 
A Produção da Direcção de Arte 
Seguros 
Orçamento - a ferramenta executiva do Director de Produção 
Como orçamentar um filme (do argumento ao orçamento) 
Gestão de tesouraria / Montagem Financeira 
Cronogramas de produção/Mapas de rodagem 
A pesquisa na fase de preparação de Documentários 
Especificidades da produção de Documentários 
Comportamento ético na produção de Documentários 
Preparação para a Produção dos filmes a do Sem. Prod. Filmes IV 
Os custos de produção dos filmes a produzir no Seminário 
Dossiers de promoção / Dossiers de contabilidade e Dossiers de produção 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

• The strategic role of a documentary producer 

• The production team - responsibilities and tasks 

• Crew hiring and contracts 

• Conflit Management / Team Work 

• Basic production rules 

• Exibition and Comercial Rights 

• Authorizations (locations, institutions, people) 

• Production Design 

• Insurances 

• Budgets and financial plans 

• The production manager tools 

• Cash flow 

• Calendars/ schedules / maps 

• Developing and researching in documentaries preparation 

• Production Models and specificities of documentaries' production 

• Ethical behaviours in the production of documentaries 

• The production costs of films 

• Dossiers of promotion, Accounting and production files 
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6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Esta unidade curricular é a única no curso dedicada exclusivamente à produção de 
filmes documentários. Apesar do conceito ser bastante abrangente e de serem 
abordados limites e variações no género não-ficcional os conteúdos programáticos são 
adaptados a modelos de produção historica e culturalmente definidos como formas 
específicas de um fazer diferente dos paradigmas adoptadas por outro tipo de filmes. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

This unit is the only one in the course exclusively dedicated to the production of 

documentary films. Although documentary is a broad concept, and the non-fiction 

genre quite wide, the content of the syllabus is adapted to deal with its limits and 

variations but also with production models historically and culturally defined as 

specific manners of filmmaking different from the paradigms adopted by other types of 

films. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
As actividades da unidade curricular são constituídas por sessões teóricas sobre cada 
um dos conteúdos programáticos, visionamento e discussão de exemplos de filmes 
documentários e outros elementos referentes à sua produção bem como por sessões 
práticas dedicadas ao acompanhamento das diferentes fases dos projectos a produzir no 
âmbito do Seminário de Produção de Filmes IV. 
As sessões incluem também exercícios concretos relaccionados com questões 
específicas do cinema documental. 
Os critérios de avaliação serão repartidos pelo interesse, participação, assiduidade e 
pontualidade; orçamento do documentário,  documento de pitching; papel 
desempenhado na produção dos filmes; exercícios em aula, dossier de promoção e 
produção; entrevista individual de reflexão sobre o processo de aprendizagem 
incluindo uma auto-avaliação. 

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

The activities of this unit consist on theoretical sessions on each of the program 

content item, viewing and discussion of examples of documentary films and other 

elements related to its production as well as on practical sessions dedicated to the 

monitoring of the different phases of projects being produced under Group Film IV. 

The sessions also include practical exercises related to specific issues of documentary 

filmmaking. 

The evaluation criteria will be shared by the interest, participation, attendance and 

punctuality; pitching document; role in the production of films; exercises in class and 

promotions and production dossier; individual interview of reflection on the learning 

process including a self-evaluation. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
A preparação dos alunos a nível criativo e técnico para a produção de documentários 
implica um domínio sobre alguns parâmetros específicos deste género mas também 
uma consciência das margens das suas variações. 
O conjunto de conteúdos programáticos é pois articulado com a análise de casos 
concretos de experiências existentes e de filmes onde os mesmos foram postos em 
prática. 
Essa articulação é feita em simultâneo com o ensaio prático dos conhecimentos 
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adquiridos e a desenvolver no acompanhamento dos projectos a concretizar no âmbito 
do Seminário de Produção de Filmes IV. 
Para completar esse processo junta-se ainda uma metodologia de comparação com 
outros exemplos e outras situações reais de produção de cinema eminentemente 
documental. 
É ainda valorizada uma reflexão pessoal sobre os modelos de produção e suas 
consequências nos filmes. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The preparation of students to produce documentaries at a creative and technical 

levels implies a stranglehold on some specific parameters of this genre but also an 

awareness of the margins of its variations. 

The set of syllabus is therefore linked to the analysis of specific cases of existing 

experiences and movies where they were put into practice. 

This articulation is made simultaneously with the practical test of acquired and 

developed knowledge and with the monitoring of projects to be implemented under the 

Group Film IV unit. 

A methodology of comparing concrete examples and other real situations of 

documentaries' filmmaking is also included in the pedagogical process. 

A personal reflection on the models of production and its consequences in the films It 

is also valued. 

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

CHARACTERS MAX) 

- SIMON, Deke. Film + Video Budget (5th Edition). Studio City, CA: Michael Wiese 
Productions, 2010. 
-HAMPE,Barry-Making Documentary Films & Videos:A Pratical Guide To Planning, 
Filming and Editing Documentaries (2nd Edition).New York,Henry Holt 2007 
- HONTHANER, Eve Light - The Complete Film Production Handbook. Focal Press, 
2001. 
-NEWTON,Dale and GASPARD,John-Digital Filmmaking 101:An Essential Guide To 
Producing Low-Budget Movies (2ª Ed.).Studio City,CA: Michael Wiese Productions, 
2008. 
- CLÉVE, Bastian. Film Production Management. Focal Press, 2006 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


