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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 

Prática de Produção III 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Film Production Practice III 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Isabel Machado 

Total de Horas de Trabalho – 75h · 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) 

Isabel Machado 

Total Work Hours – 75h · Total Contact Hours – 40h 

Theorethical-Practical – 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) 
objectivo geral é acompanhar os alunos finalistas que escolheram a produção, a 

produzirem os seus filmes finais, aproximando-os o mais possível aos ambientes 

profissionais. 

Orientar e complementar o conhecimento da produção de cinema, com enfoque 

especial nas responsabilidades e tarefas enquanto Produtores, Directores de Produção e 

Chefes de Produção. 

Competências a desenvolver: 

- integração da visão dos autores e desenvolvimento de modelos de produção 

adaptados 

- desenvolvimento de projectos exequíveis e coerentes 

- responsabilidade e confiança 

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

ideia ao produto final. 

- 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. 

- Elaborar todos os documentos de produção necessários para a organização, previsão 

orçamental e promoção dos filmes. 
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4. LEARNING OBJECTIVES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE DEVELOPED 

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

he general purpose is to follow the final year students who have chosen production, to 

produce their final films, bringing them as close as possible to a professional working 

environment. 

To guide and add their knowledge of cinema production, with a special emphasis on 

the responsibilities and tasks as Producers, Managing Directors and Location 

Managers.  

Some skills to be developed include: 

- Integration of the authors' visions and development of proper productions system; 

- Development of feasible and consistent projects; 

- Reliability and trust 

- Conceive, develop, manage and control all the productions system starting with the 

idea until the final product 

- Through practical work, identify all productions’ duties and tasks         

- Practice productions’ duties and tasks from idea until finish film    

- Prepare all productions documents necessary for managing, budgeting and film 

promotions         

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
1. Desenvolvimento de Projecto e Plano Estratégico (definição de objectivos, 

estratégia geral e detalhada) 

2. Modelos de Produção, Orçamentos, Montagens Financeiras, Fontes de 

Financiamento 

3. Serviços e fornecedores disponiveis no mercado 

4. Funções e tarefas na área de produção 

5. Desenho e contratação de equipa 

6. Planos de trabalho, mapas de rodagem 

7.Tesouraria e Relatórios Produção 

8. Dossiers de produção e promoção 

9. Plataformas, Networking, Festivais e Mercados 

10. Análise de Casos Práticos 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

1.Project development and strategic plan (definition of objectives, general strategy 

and detailed tactics) 

2. Production systems, budgets and financial plans 

3. Services and suppliers available on the market  

4. Roles and tasks of the production crew 

5. Defining and hiring the crew 

6. Production schedule and shooting schedule 

7. Cash flow and Production Reposts 

8. Production and promotion files  

9.Platforms, networks, festivals and markets (Guest) 

10.Analysis of case studies 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
As actividades da unidade curricular têm como objectivo uma preparação dos alunos 

para a elaboração e conclusão de projectos. 

Os conteúdos programáticos direccionam-se para a parametrização concreta das 
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práticas actuais características da produção cinematográfica profissional. 

O acompanhamento da produção real dos projectos do 3º ano permite uma preparação 

para funções e actividades específicas seguindo os procedimentos necessários à 

execução desses filmes. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

The activities of this unit aim to prepare the students for the development and 

conclusion of projects. 

The contents are defined to the specific parameterization of current practical 

characteristics of professional film production. 

The monitoring of the actual production of the projects of the 3rd year, offers a 

preparation for specific functions and activities following the procedures required to 

produce those films. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A metodologia da unidade curricular passa pela aproximação dos critérios 

profissionais da produção cinematográfica aos projectos concretos que os alunos 

querem desenvolver. 

Esses projectos têm como base os filmes desenvolvidos no âmbito do seminário de 

produção.  

A avaliação incidirá na classificação de documentos produzidos, no interesse e 

participação nas aulas, no desempenho das funções específicas na produção dos filmes 

realizados em seminário bem como numa entrevista final de reflexão sobre todo o 

processo de trabalho. 

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

The methodology of the course involves the approach of professional criteria of film 

production to the concrete projects that students want to develop. 

These projects are based on films developed within the production seminar. 

The evaluation will be based on the analysis of all production documents developed, 

interest and classes's participation, performance of specific production functions and 

tasks directly related to the filmmaking along the production seminar, as well as final 

reflection interview about all the process. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
O trabalho da Produção em cinema, apreende-se fundamentalmente pela prática. 

Devido essencialmente ao caráter fortuito das experiências onde as imensas exceções 

forçam as regras, os seus resultados técnicos e estéticos dependem de um constante 

pensamento e reflexão sobre métodos, modelos, funções e respetivas tarefas. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The work of film production is learnt essentially, through practical work. Due 

essentially to the random aspect of the experiences, where all the exceptions force the 

rules, the technical and aesthetic results are dependant on a constant thought and 

reflection about the methods, models, functions and respective tasks. 

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

CHARACTERS MAX) 

Simon, Deke – Film & Video Budgets – 5th Edition, Michael Wiese Productions, 2010 

Patz, Deborah - Film Production Management 101 – 2nd Edition, Michael Wiese 
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Productions, 2010 

Consulta de diferentes documentos mais normativos ou mais criativos necessários ao 

desenvolvimento dos projectos e à sua respectiva produção. 

Consult of different examples of standard and creative documents required for project 

development and film production. 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


