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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 Realização I 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Film Directing Practice I 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Vitor Cândido Afonso Gonçalves. Carga lectiva: horas de contacto: Aulas, 30h, 
Tutorias, 10h, total 40 horas de trabalho docente. 

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

      

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 uc Prática de Realização I tem como objectivo central dotar os alunos da capacidade 
de desempenharem a sua função de realizadores nos filmes produzidos no âmbito do 
Seminário de Produção. 
No contexto da disciplina e face à diferentes tarefas de realização que o aluno 
desenvolve – desde a sua participação no ‘triângulo’ criativo (realização, argumento e 
produção) até à concretização da cópia final – é feito um enfoque particular sobre o 
trabalho da câmara de filmar face à mise en scène. 
Pretende-se que o aluno fique apto não só a ser capaz de reflectir como a realizar uma 
prática sobre os diferentes princípios estéticos e dispositivos da cinematografia face à 
unidade dramática da cena. 
Neste sentido, o aluno irá adquirir a competência necessária aos desafios que encontra 
na realização do seu filme de estúdio no Seminário de Produção. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

      

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
O objetivo pedagógico da disciplina de Prática de Realização I é de constituir para os 
alunos de realização um espaço de reflexão teórica e prática, no apoio à sua 
participação nos trabalhos dos filmes produzidos no âmbito do Seminário de Produção. 
Desta forma se definem duas componentes no trabalho disciplina. 
Uma, relativa à participação do realizador nas sucessivas etapas do desenvolvimento 
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de um filme. 
E outra, cuja tónica se realiza no estudo da dialética da câmara face à mise en scène, e 
que necessáriamente tem de pensar o plano e a planificação. 
Para além da sua dimensão técnica e física (plano de rodagem e plano de montagem) o 
plano, enquanto matéria dramática e plástica, é um elemento crucial na construção do 
edifício do filme. Durante as aulas abordar-se-á a importância das escalas, da escolha 
de objetivas, da altura da câmara e da sua colocação no espaço, na forma como 
contribuem e por fim fazem a definição de um plano cinematográfico. 
(continua no nº 10) 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

      

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
É no final do segundo ano da licenciatura, que se realiza a selecção dos alunos para a 
área de especialidade na qual se poderão inscrever no terceiro ano do curso. 
Neste enquadramento, a unidade curricular de Prática de Realização I constitui um 
espaço pedagógico que deve permitir aos alunos, através de um estudo e duma prática 
mais detalhada de certos aspectos da realização cinematográfica, testarem o seu 
interesse e aptidão para esta área. 
É neste sentido que se destaca uma abordagem mais detalhada à planificação e mise en 
scène de exercícios ficcionais, uma vez que é no território da ficção que estão inscritos 
os exercícios do Seminário. 
Aprofunda-se portanto a dialética entre a unidade de trabalho do plano cinematográfico 
e as premissas estéticas que estabelecem a sua relação com aspectos tão importantes 
como as personagens em acção, o seu estilo de representação, ou a luz do espaço da 
cena. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

      

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A metodologia da uc Prática de Realização I baseia a transmissão de conhecimentos 
em análises de trabalhos cinematográficos, propostas de leitura, e uma reflexão capaz 
de apoiar individualmente o aluno nas suas tarefas de desenvolvimento dos projetos do 
âmbito do Seminário de Produção. 
O trabalho teórico e prático sobre o plano e a planificação no âmbito da reflexão 
particular da relação da câmara com as componentes da mise en scène, é feito em 
grupo. 
O grupo é constituído por 2 alunos que trabalharão sobre a cena em sucessivas versões. 
Um dos alunos concebe a planificação, e dirige os atores no espaço. O outro é 
responsável pela câmara e enquadramentos. A cena volta a ser realizada permitindo 
aos alunos que alternem as suas funções. No decurso do trabalho, os alunos podem 
individualizar as suas propostas, podendo cada um apresentar o seu filme individual no 
final do semestre. 
A avaliação é contínua: 
Uma componente relativa à assiduidade e participação nas aulas, e trabalhos práticos. 
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7. TEACHING METHODS (INCLUDING ASSESSMENT) (1000 CHARACTERS MAX) 

      

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
A metodologia da uc se por um lado propõe ao aluno o desenvolvimento de um 
trabalho individual quando aborda as tarefas da cadeia de realização de um filme, está 
também a solicitar-lhe a capacidade de analizar e ser analizado por colegas em certos 
trabalhos mais complexos, como aqueles que se prendem com a encenação e filmagem 
de uma cena. 
No âmbito específico da relação da câmara com a mise en scène duma cena, cada 
aluno – ao ser o responsável por trabalhar com a câmara nas filmagens do projecto do 
colega – realiza uma prática que necessáriamente invoca uma reflexão sobre o seu 
próprio entendimento e decisões acerca da mesma cena que ele também encena e 
filma. 
Em aula, as análises filmicas teóricas e aquelas que são geradas pela prática dos 
alunos, pretendem dotá-los da capacidade de encontrarem e defenderem uma visão 
pessoal dramática e estética sobre o seu trabalho. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

      

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

CHARACTERS MAX) 

Arnheim, Rudolph – The Power of the Center: A Study of Composition in the Visual 
Arts, University of California Press 
Aumont, Jacques - La mise-en-scène, Brussels: De Boek 2000 
Bresson, Robert – Notes Sur le Cinematographe,  
Carney, Ray – Cassavetes on Cassavetes, Faber & Faber, London 2001 
Katz, Steven D. – Film Directing: Cinematic Motion: A Workshop for Staging Scenes, 
Los Angeles: Michael Wiese, 1992 
Mamet, David – On Directing Film, Viking Press, London, 1991 
Ray, Nicholas – I Was Interrupted, University of California Press, 1993 

10. OBSERVAÇÕES 
(continuação do nº 5) 
O pensamento sobre a planificação da cena, deverá ter um enfoque particular sobre o 
staging e a sua consequência visual no interior do enquadramento, no acto de 
realização dos objetivos dramáticos estabelecidos. 
A par com esta dimensão prática da unidade curricular, serão realizadas análises de 
trabalhos cinematográficos que se debruçam sobre diferentes modalidades de 
planificação da cena, do passado ao contemporâneo. 

10. GENERAL REMARKS 

      

 


