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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 Realização III 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Film Directing Practice III 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Joaquim José Martins Gonçalves Sapinho. Aulas Teórico-Práticas: 30h, Orientação 

Tutorial: 10h, total de horas de contacto: 40h. 

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

Joaquim José Martins Gonçalves Sapinho. Theoretical classes: 30h, Tutorial 

Orientation: 10h. Total Hours: 40h. 

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) 
O objectivo pedagógico da disciplina de Prática de Realização III é de constituir o 

espaço de apoio aos alunos, na área de realização, com vista à preparação dos filmes 

que são produzidos no Seminário de Produção. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The pedagogical objective of the discipline of Directing III is to establish the area of 

student support in the area of achievement, in preparation of the films that are 

produced in Production Seminar. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Para cada projecto cinematográfico em desenvolvimento no âmbito do Seminário de 

Produção, será feito um trabalho de aprofundamento da ideia do filme que permitirá 

que o aluno descubra um arelação entre a sua identidade como artista e o vaor do 

projecto para essa identidade. 

Com base neste trabalho será eleita uma sequência de estudo, que será desenvolvida do 

ponto de vista da realização – mise en scène, planificação, direcção de actores – com 

vista a permitir ao aluno realizador investigar e experimentar a definição estilística que 

procura para o seu projecto. 

Os resultados das filmagens da sequência em estudo serão analizados em aula. 

Este trabalho estebelecerá as linhas directoras que vão permitir ao aluno realizador 

concretizar o seu filme. 
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5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

For each film project in development under the Production Seminar, will be a work of 

deepening the idea of the film that will allow the student to discover a The relationship 

between the artist and his identity as the vaor project for that identity. 

Based on this work will be elected a sequence of study that will be developed from the 

viewpoint of direction - mise en scène, planning, directing actors - to allow the 

director to investigate and student experience the stylistic setting you like for your 

project. 

The results of the filming of the sequence under study will be analyzed in class. 

This work will stablish the directors lines that will enable the student filmmaker finish 

his film. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Com vista a atingir uma consistente preparação dos filmes elegeu-se um método que 

no fundo permite o trabalho sobre a essência conceptual e autoral do filme, em 

articulação com um trabalho sobre a matéria concreta formal e dramática a partir da 

unidade da sequência. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

In order to achieve a consistent preparation of the films was elected a method that 

allows the background work on the conceptual and authorial essence of the film in 

conjunction with work on the formal and dramatic concrete material from the drive 

sequence. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A metodologia desta disciplina inclui numa primeira fase a discussão da ideia do filme 

com vista à eleição duma sequência paradigmática. 

Os alunos farão trabalhos escritos e filmados do ponto de vista da realização relativos a 

esta sequência. 

Num terceira fase, será feita uma análise dos exercícios que permitirá a cada aluno 

realizador ter o enfoque estilístico que lhe dará uma base com vista à realização do seu 

projecto. 

A avaliação é contínua, dividindo-se em duas componentes: uma relativa à assiduidade 

e participação nas aulas, e a outra relativa aos trabalhos práticos realizados no curso da 

disciplina. 

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

The methodology of this course includes a first stage the discussion of the idea of the 

film with a view to electing a paradigmatic sequence. 

Students will do work written and filmed from the point of view of direction relative to 

this sequence. 

In a third stage, an analysis of the exercises that will allow each student to have the 

director stylistic approach that will give you a basis for the achievement of your 

project will be done. 

Assessment is continuous, dividing into two components: one relating to attendance 

and participation in class, and the other on the practical work carried out in the 

course of discipline. 
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8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
A metodologia praticada baseia-se no pressuposto de que os exercícios que são 

realizados pelos alunos quer dentro quer fora de aula, criam as condições de 

experimentação que permitem aprofundar a ideia e testá-la na matéria concreta dos 

planos, das cenas, e da sequência. 

Estes exercícios permitem ao aluno avaliar a discrepância entre aquilo que pretende 

fazer e o que realmente alcança nesta etapa do seu trabalho em realização  

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The methodology practiced is based on the assumption that the exercises are 

performed by students both inside and outside of class, create the experimental 

conditions for deepening the idea and test it in the field of concrete plans, the scenes, 

and sequence. 

These exercises allow the student to assess the discrepancy between what you want to 

do and what actually reaches this stage of his work as a director. 

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

CHARACTERS MAX) 

David Bordwell, Kristin Thompson, Film Art, Mcgraw Hill, New York, 1989. 

David Bordwell, Figures Traced in Light: On Cinematic Staging, University of 

California Press, 2005. 

S. M. Eisenstein, Film Form, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1986.  

S. M. Eisenstein, Film Sense, Faber& Faber, London, 1986. 

Hitchcock by Truffaut, Paladin, London, 1986. 

David Mamet, On Directing Film, Viking Press, London, 1991. 

Nicholas Ray, I was interrupted, Nicholas Ray on making movies, U.C. Press, 1993. 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


