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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

6º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

6TH SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Prática de Realização IV 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Film Directing Practice IV 

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 IV é de permitir aos 

alunos de realização uma reflexão sobre as várias etapas criativas do filme que cada 

um realizou no âmbito do Seminário de Produção, com vista à compreensão da forma 

como cada momento contribuiu para o resultado artístico final. 

Permite-se assim ao aluno adquirir uma consciência da função das etapas do filme em 

relação ao resultado final de modo a estar apto a identificar em termos criativos quais 

os melhores métodos para chegar ao resultado final mais adequado aos seus objectivos. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The pedagogical goal of Directing IV is to allow students held a discussion on the 

various stages of the creative film each held under the Production Seminar, with a 

view to understanding how each moment contributed to the final artistic outcome. 

If so allows the student to acquire an awareness of the function of the stages of the film 

in relation to the final outcome in order to be able to creatively identify the best 

methods to get the final result more suited to your goals. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
A partir do resultado dos filmes finais realizados no 1º semestre do ano, é feita uma 

reflexão através da qual avaliadas as opções criativas anteriores à rodagem, bem como 

se essas opções estão em articulação com o resultado final. 

Com base nesta análise são identificados aspectos que podem agora ser pensados de 

outro modo procurando-se novos métodos e soluções para os problemas não 
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resolvidos. 

Cada realizador fará uma aproximação a uma versão “ideal” do filme, procurando-se 

através deste processo pedagógico permitir ao aluno reflectir sobre os seus 

pressupostos estilísticos como realizador. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

From the result of the final films directed in the 1st half of the year, discussions 

through which evaluated prior to running creative options, and if these options are in 

conjunction with the end result. 

Based on this analysis aspects that can now be thought otherwise looking for new 

methods and solutions to unresolved problems are identified. 

Each director will make an approximation to an "ideal" version of the film, seeking 

through this learning process allowing students to reflect on their stylistic assumptions 

as director. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
O programa da disciplina ao fazer uma desconstrução dos filmes que tinham sido 

preparados no semestre anterior, permite, ao confrontar o momento anterior à rodagem 

com o momento da análise que agora é feita, na sua relação com o resultado final, é o 

instrumento adequado para levar o aluno a uma consciência das suas possibilidades 

criativas enquanto realizador. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

The program of the course to do a deconstruction of the films that had been prepared 

in the previous semester, allows, by comparing the pre-shooting time with the time of 

analysis that is now done in its relationship with the end result, is the appropriate 

instrument for lead the student to an awareness of their creative possibilities as a 

director. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A metodologia da disciplina tem em vista o estudo das decisões que foram tomadas 

pelo realizador (sozinho ou em colaboração com a equipa) ao longo das etapas do 

filme, desde a preparação, passando pela rodagem, até à montagem, tentando 

compreender as inter-relações e as consequências destas decisões no resultado final. 

Serão feitos exercícios que permitam ao aluno lidar com os problemas de realização 

analizados no seu filme. O espaço das aulas será dedicado à definição, problematização 

e análise destes exercícios. Os exercícios serão executados fora do âmbito das aulas. 

Avaliação: 

15% relativa à assiduidade e participação nas aulas. 

85% relativos aos exercícios práticos realizados fora das aulas. 

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

The methodology of the course is aimed at the study of decisions made by the director 

(alone or in collaboration with the team) throughout the stages of the film, from 

preparation, through shooting, to mount, trying to understand the interrelationships 

and the consequences of these decisions on the final outcome. 

Exercises that allow the student to deal with the problems analyzed in direction your 

movie will be made. The space of classes will be devoted to defining, questioning and 

analysis of these exercises. The exercises will be performed outside the scope of 

classes. 
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assessment: 

15% on attendance and participation in class. 

85% for the practical exercises conducted outside the classroom. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
Quando um aluno sai da escola de cinema e inicia a sua carreira de realizador, 

dificilmente terá a possibilidade de poder de uma forma sistemática e com tempo 

analizar e reconstituir o seu processo criativo. 

Esta metodologia vai permitir por um avez a este futuro realizador poder repensar a sua 

forma de criar permitindo-lhe um desenho de modelo de trabalho que poderá utilizar 

no seu futuro. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

When a student leaves school and begins his film career as a director, will hardly have 

the possibility to systematically analyze and time to replenish your creative process. 

This methodology will allow for once this future filmmaker could rethink their way of 

letting you create a drawing of the working model that you can use in your future. 

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 

      

 


