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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 REALIZAÇÃO II 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Film Directing Practice II 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
ANA LUISA SANTOS BANDEIRA GUIMARAES 

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

ANA LUISA SANTOS BANDEIRA GUIMARAES 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
MARIA DA GRAÇA CASTANHEIRA E SILVA 
Semestre > IIII, 30 h, 3 ECTS (1 ECTS=25h, total 75h): Horas de contacto: 30h (aulas) 
10h (tutoria) = t40h de trabalho docente. Trabalho individual do aluno: 35h 

3. OTHER INSTRUCTORS AND THEIR TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

MARIA DA GRACA CASTANHEIRA E SILVA 

Semester> IIII, 30 h, 3 ECTS (1 ECTS = 25h, 75h overall): Contact hours: 30h 

(lectures) 10h (tutorials) = t40h of teaching. Individual study: 35h. 

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A 

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Deixar claro para cada aluno a importância e a especificidade das tarefas do realizador 
no interior do processo de criação de um documentário, da ideia à pós-produção. Dotar 
os alunos de instrumentos que lhes permitam enveredar pelo Cinema Documental sem 
se perderem na (aparente) liberdade formal do género 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

Make clear to each student the importance and specificity of the tasks of the director 

inside the creation of a documentary, the idea to post-production process. Provide 

students with the tools they need to go down the Documentary Film without losing 

formal freedom of gender in (apparent). 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Os documentários de criação entendidos como legislados na lei portuguesa: “Aqueles 
que contenham uma análise original de qualquer aspecto da realidade e não possuam 
carácter predominantemente noticioso, didático ou publicitário nem se destinem a 
servir de simples complemento a um trabalho em que a imagem não constitua 
elemento essencial, seja qual for o seu suporte ou duração” 
O realizador como portador de um ponto de vista. A ideia e o ponto de vista do 
realizador no interior da ideia. Inscrição e apropriação do autor. 
A realidade como ponto de partida e ponto de chegada. 
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Tarefas do realizador no processo de criação de um documentário. 
O plano como unidade de trabalho, a gramática do cinema rebatida sobre o 
documentário. Plano, cena e sequência. O plano sequência em documentário. 
Montagem e produção de sentido. Liberdade formal  e caos narrativo. As nossas 
próprias histórias como documentos geradores de outras histórias. 
(continua no nº 10) 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

 The creative documentaries understood as legislated under Portuguese law: "Those 

containing an original analysis of any aspect of reality and not have character 

predominantly news, advertising or educational and not intended to serve as a mere 

adjunct to a work in which the image is not constitutes an essential element, whatever 

its length or support " 

> The director as having a point of view. The idea and the point of view of the director 

within the idea. Registration and ownership of the author. 

> The reality as a starting point and ending point. 

> Tasks of the director in the creation of a documentary process. 

> The plan as a working unit, the grammar of cinema bounced about the documentary. 

Plan, scene and sequence. The following plan documentary. Assembly and production 

of meaning. Formal freedom and narrative chaos. Our own histories as generators 

documents other stories. 

(continue on # 10) 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Ao percorrrer todo o processo de feitura de um documentário, da ideia à pós-produção 
e trabalhando sobre cada etapa, tanto do ponto de vista teórico como prático, 
asseguram-se os objetivos da unidade curricular. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

Going through the whole process of making a documentary, the idea to post-

production and working on each step, both theoretically and practically, shall ensure 

the objectives of the course. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A disciplina é teórico prática, articulando ambos os aspetos de forma dinâmica e 
interdependente.O registo pretendido, apesar de cultivar o debate de ideias e a esgrima 
de projetos,deseja-se calmo,reservado,numa relação próximo com cada aluno e o seu 
imaginário.Na medida em que se acredita que é neste ambiente e com esta abordagem 
que melhor se sustentam ideias e se preparam documentários de criação.Todo o proc. 
assenta no percurso que conduz ao pitching, assegurando a componente criativa da 
cadeira. 
AVALIAÇÃO 
Contínua,dando-se enorme importância à criatividade e capacidade de entendimento do 
meio em causa.Os alunos são avaliados no seu processo de apresentação,defesa e 
desenvolvimento das ideias p/ documentário e posterior preparação para pitching. São 
avaliados por exerc. práticos de câmara em que se distinguem as várias abordagens a 
uma mesma realidade.Avalia-se igualmente o envolvimento nas aulas e o cumprimento 
das suas regras gerais tais como assiduidade e prazo entrega trabalho. 
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7. TEACHING METHODS (INCLUDING ASSESSMENT) (1000 CHARACTERS MAX) 

Discipline is theoretical practice,articulating both aspects in a dynamic and 

interdependent way.The desired record,despite the growing debate of ideas and 

fencing projects, want it quiet, reserved,a close relationship with each student and 

their imagination.To the extent that it believes that it is in this environment and with 

this approach that best support ideas and prepare creative documentaries.The whole 

process is based on the route leading to the pitching creative component ensuring the 

chair. 

The assessment is continuous,giving great importance to creativity and ability to 

understand the environment concerned.Students are evaluated on their submission 

process,defense and development of ideas for documentárioo and subsequent 

preparation for pitching.Are assessed by practical exercises chamber in which 

distinguished the various approaches to the same reality.Also assesses involvement in 

classes and fulfill their general rules,such as attendance,punctuality and delivery of 

work. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
O acompanhamento das etapas criativas concretas que um realizador tem de efetuar 
para chegar à concretização de um projeto seu, asseguram os objetivos de 
aprendizagem da unidade curricular. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

Monitoring of concrete creative steps that a director has to make to reach the 

realization of a project of his, ensure the learning objectives of the course. 

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

CHARACTERS MAX) 

Documentary : A History of the Non-Fiction Film 
de Erik Barnouw 
 
The Subject of Documentary 
Michael Renov 
 
Film History – An Introduction 
Kristin Thompson 
 
The Art of the Documentary: Ten Conversations with Leading Directors, 
Cinematographers, Editors, and Producers 
de Megan Cunningham 
 
Directing The Documentary 
de Michael Rabiger 
 
Making Documentary Films and Reality Videos: A Practical Guide to Planning, 
Filming, and Editing Documentaries of Real Events 
de Barry Hampe 
 
Documentary Filmmakers Speak 
de Liz Stubbs 
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New Documentary : A Critical Introduction 
de Stella Bruzzi 
 
Undressing Cinema; Clothing and Identities in the Movies 
de Stella Bruzzi 

10. OBSERVAÇÕES 
(continuação do nº 5) 
Ética e liberdade. A verdade do autor e a “verdade dos factos”. Reportagem versus 
Documentário. 
A equipa em documentário. Relação cameraman – realizador; produtor – realizador; 
operador de som – realizador. 
Os meios e os fins: aferição dos meios técnicos tendo em vista os objectivos a atingir. 
Reperage e “casting” em documentário. A rodagem: algumas regras. 
Montagem de brutos: a produção de sentido a partir da realidade. 
Pitching, metedologias e processos. 
Pós-produção e acabamentos; hardware e sofware. Correcção de côr 

10. GENERAL REMARKS 

(continuation of # 5) 

> Ethics and freedom. The truth of the author and the "true facts". Reporting versus 

Documentary. 

> The team for the documentary. Cameraman relationship - director; producer - 

director; boom operator - director. 

> The means and ends: measurement of technical means in order to achieve the 

objectives. 

> Repérage and "casting" in documentaries. The shoot: some rules. 

> Mounting raw: the production of meaning from the reality. 

> Pitching, metedologias and processes. 

> Post Production and finishing; hardware and software. Color correction. 

 


