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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

6º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2098 

6TH SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Prática de Produção IV 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Film Production Practice IV 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
João Milagre 
40 horas: 30 horas de aulas + 10 horas de tutorias 

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

João Milagre  

40 hours: 30 hours of classes + 10 hours of tutorial sessions 

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) 
Esta UC é dedicada ao trabalho em publicidade, com um foco especial na prática de 
institucionais.Complementarmente,insiste-se,em termos teóricos,na prática de 
produção criativa em curtas metragens, procurando antecipar atividades de 
empreendedorismo independente ("low budget movies") por parte dos alunos após a 
sua saída da ESTC. 
Trata-se de fazer os alunos pensarem e executarem produtos audiovisuais nunca 
praticados durante os semestres anteriores e tomarem consciência da sua natureza 
intrínseca.Estes filmes podem ser sugeridos à ESTC ou ser os próprios alunos a 
tomarem a iniciativa de os propor, sobretudo se forem institucionais com um pendor 
marcadamente social.Em ambos os casos, no entanto,estes projetos implicam o 
relacionamento com entidades oficiais e/ou instituições, que funcionam como clientes 
e cujos desígnios é preciso cumprir para que a mensagem seja veiculada da melhor 
forma de acordo com os objetivos designados à partida (os quais variam consoante os 
filmes específicos). 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

This curricular unit is oriented towards the work in publicity, especially information 

videos and infomercials. Additionally, special attention will be given to creative 

production in the making of short films, in an attempt to anticipate independent 

entrepreneurship (as applied to the production of low budget movies). 

The aim is to make the students think over and execute audiovisual products not 

undertaken in the previous semesters of the course and to become aware of their 
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intrinsic nature. These projects can be suggested to ESTC or can be proposed by the 

students themselves, especially if they are information videos of a socially marked 

nature. In both cases, however, these projects imply the relationship with official 

entities and/or institutions that act as clients and whose designs one must fulfill so that 

the message comes across, according to the objectives indicated from the start (which 

are variable, depending on the actual projects). 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
1.Publicidade: anúncios e institucionais. 
(tipos de clientes e exigências; "pitching" para conseguir o trabalho; "workflow"; 
conceito; condensação da mensagem; criatividade; estudos de mercado e concorrência; 
pesquisa e entrevistas; "pack shot"; autorizações; agências de casting; figuração; pós 
produção digital e efeitos; "jingles" e locução; o "look final"; entrega ao cliente). 
2.Curtas metragens independentes: orçamento mínimo. 
(recursos técnicos; formato; género e história; título; duração; parceiros comerciais; 
autofinanciamento; capital de risco; internet; audições; pessoal artístico; equipa 
técnica; seguros; locais; ensaios; potencialidades do digital; circuitos de distribuição 
alternativos; promoção). 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

1. Publicity: commercials and information videos. 

(types of clients and their demands; the “pitching” that gets one the job; workflow[s]; 

concept; condensation of the idea; creativity; market research and competition; 

subject research and interviews; pack shot; clearances; casting agencies; extras; 

digital post production and FX; jingles and recorded commentary; the final look; 

delivery). 

2. Independent short films: very low budget. 

(technical resources; format; genre and history; title; length; commercial partners; 

self-financing; venture capital; internet; auditions; cast; technical crew; insurance; 

locations; rehearsals; the advantages of the digital; alternative distribution circuits;  

promotion). 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
No 6º semestre abre-se espaço na ESTC para trabalhos de caráter institucional. É a 
primeira vez, durante toda a licenciatura, que se aborda um campo de trabalho que 
poderá vir a ser o futuro profissional de alguns estudantes da ESTC: a publicidade e os 
institucionais. Logo, nas aulas será transmitida teoria necessária para um primeiro 
embate com esta realidade e nas tutorias será prestado apoio aos alunos em trabalhos 
deste teor que surjam durante este semestre ou que eles próprios proponham. 
Por outro lado, é provável que na profissão muitos jovens procurem executar os seus 
próprios projetos, algo que o digital tem vindo progressivamente a facilitar. Assim, 
torna-se indispensável fornecer ferramentas de produção independente. É altura de 
desenvolver em pleno o trabalho de produtor criativo, alargando o conceito de 
“criatividade” também à obtenção dos meios financeiros e técnicos necessários para a 
boa conclusão dos projetos, efetuados com escassos recursos financeiros. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

In the 6th sem., ESTC enables the students to work in information videos.It is the first 

time,during the course,that a field of work that may well become the future of some 

ESTC students is approached:publicity in general and information videos in 
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particular.Therefore,the classes will supply theoretical information for a first clash 

with this reality and the tutorial sessions will provide the much needed support for 

works of this nature, which may either be proposed to the school or indicated by the 

students themselves. 

On the other hand,it is likely that,once out of school,the“alumni”may try to produce 

their own fictional projects,which is becoming increasingly easier due to the digital 

formats.Thus,it is imperative that independent production skills be acquired.It is time 

to fully develop the creative producer’s role,applying the concept of“creativity”also to 

the acquirement of the financial and technical resources needed to bring these films 

produced with little money to a good end. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A UC distribui-se por dez aulas teóricas, perfazendo 30 horas, e por tutorias, num total 
de 10 horas. As aulas teóricas destinam-se ao lecionamento dos dois pontos que 
constam dos conteúdos programáticos. Para aferir dos conhecimentos assim obtidos, 
há lugar à feitura de um teste que vale 40% do quociente final da nota. As tutorias 
destinam-se ao acompanhamento prático dos alunos de Produção nos exercícios que 
executarem para a UC de Seminário de de Produção de Filmes VI. A assiduidade vale 
20% da nota final e cada presença em cada aula soma, automaticamente, dois valores 
nessa percentagem. Os restantes 40% advêm do trabalho prático concebido, executado 
e entregue na versão mais acabada quanto possível. Para complementar o trabalho 
propriamente dito, os alunos farão duas reflexões teóricas sobre o decurso do mesmo, 
contendo respostas a perguntas específicas. 

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

The curricular unit is divided in two components: 10 classes (30 hours in total) and 10 

hours of tutorial sessions. The classes are intended for the theoretical teaching of the 

two subjects that make up the syllabus. In order to assess the knowledge thus acquired 

by the students, a written test (with a quotient of 40%) will be undertaken. The tutorial 

sessions are oriented towards the practical monitoring of the Production branch 

students in the exercises they develop and shoot for the Group Film Project VI. The 

assiduousness is worth 20% of the final mark (each presence in class amounts to two 

points in 20). The remainder 40% come from the practical work conceived, executed 

and delivered. To complement the work itself the students will write two theoretical 

reflections about the whole process, answering several mandatory analytical 

questions. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
Uma vez que esta UC possui uma aplicação prática direta na UC de Seminário de 
Produção de Filmes VI, faz todo o sentido que os conteúdos teóricos sejam 
grandemente orientados para o âmbito dos produtos a efetuar naquela unidade 
curricular. Assim, impõe-se uma avaliação do desempenho dos alunos nos projetos do 
Seminário, cujo trabalho constitui, por assim dizer, a aplicação de conhecimentos a 
novas situações. Porém, a UC de Prática de Produção IV não é um satélite do 
Seminário, mas sim uma unidade curricular autónoma, pelo que o quociente de 
avaliação do trabalho prático efetuado naquele âmbito também não pode ser demasiado 
elevado. 
A valoração automática da assiduidade dos alunos nas aulas visa manter o 
indispensável elo com a matéria teórica, assegurando desde logo um melhor 
desempenho no teste escrito, e, ao mesmo tempo, permitindo um acompanhamento 



 

4/4 
 

real dos trabalhos práticos, ao longo de todo o processo e não apenas em certas etapas. 
As tutorias serão marcadas para certas datas em haja trabalho prático a acompanhar. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

Since this curricular unit has a direct practical application in the Group Film Project 

VI, it makes good sense that the theoretical subjects be largely oriented towards the 

nature of the products to produce in that curricular unit. Therefore, an assessment of 

the students’ performance in the Group Film Project VI films begs to be made as a 

way to evaluate the application of skills to new situations. However, the curricular unit 

of Film Production Practice IV is autonomous from the Group Film Project, which is 

why the assessment depending on the work made in that context cannot be too high. 

The automatic accountancy of the students’ presence in class aims at maintaining an 

indispensable link with the theory, assuring a better performance in the written test 

and, at the same time, allowing for a true monitoring of the production steps, 

throughout the whole process and not just on occasional steps. The tutorial sessions 

will be scheduled according to the practical activities and their particular timings. 

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

CHARACTERS MAX) 

ASCHER, Steven; PINCUS, Edward. The Filmmaker’s Handbook: A Comprehensive 
Guide  for the Digital Age (completely revised and updated). New York: Plume, 2008 
[1984]. 
CABLE, Philip R., Make Movies That Make Money!: The Low-Budget Filmmaker’s 
Guide  to Commercial Success. Jefferson (NC) and London: McFarland & Co., 2009. 
GASPARD, John. Fast, Cheap and Under Control: Lessons Learned from the Greatest 
Low-Budget Movies of All Time. Studio City: Michael Wiese Productions, 2006. 
HAMPE, Barry. Making Videos for Money: Planning and Producing Information 
Videos, Commercials, and Infomercials. New York: Henry Holt and Co., 1998. 
MUNROE, Roberta Marie. How Not to Make a Short Film: Secrets from a Sundance 
Programmer. New York: Hyperion, 2009. 
NEWTON, Dale; GASPARD, John. Digital Filmmaking 101: An Essential Guide to 
Producing Low-Budget Movies (2nd edition). Studio City (CA): Michael Wiese 
Productions, 2007. 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


