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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

1º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

1ST SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 10 

Produção independente e mercados 

1. CURRICULAR UNIT - 10 ECTS CREDITS 

Independent Production and Markets 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
José Bogalheiro. 15 horas de contacto (15 horas teórico-práticas) 

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

JOSÉ BOGALHEIRO, 15  hours of classes  (coordination) 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Paulo Bezerra Leite. 50 horas de contacto (39 horas teórico-práticas + 14 horas de 
orientação tutorial) 
Produtores convidados. 15 horas de contacto (9 horas teórico-práticas + 6 horas de 
orientação tutorial) 

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

PAULO BEZERRA LEITE, 50 hours: 39 hours of classes + 14 tutorial hours 
Invited teachers, 15 hours: 9 hours of classes + 6 tutorial hours 

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

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Unidade curricular do 1.º semestre que visa proporcionar uma reflexão crítica 
aprofundada sobre a noção de independência, com cuja análise, aplicada ao cinema 
contemporâneo, se pretende contribuir para uma melhor compreensão das estruturas da 
indústria, das políticas dos poderes públicos e das estratégias dos agentes envolvidos. 
Para tanto, procura-se: 
-  Aquisição de instrumentos conceptuais que permitam compreender as determinações 
dos diferentes sistemas de produção. 
-  Desenvolvimento de capacidades de avaliação do “modelo de produção” que melhor 
se adequa a um determinado projecto. 
-  Exercitação de comportamentos críticos na consideração das relações da produção 
criativa com os mercados. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

Course, lasting one semester, which aims to provide an in-depth critical reflection on 
the concept of independence, with whose analysis, applied to contemporary cinema, 
we intend to contribute to a better understanding of industry structures, policies of 
public authorities and strategies of the agents involved. Therefore, we seek to: 
- Acquisition of conceptual tools for understanding the determinations of different 
production systems. 
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- Development of evaluation capacity and choice of the "production model" which it 
would better apply to a particular project. 
- Exercitation of critical behaviors in consideration of the relationship of creative 
production with market. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
1) Análise Estratégica 
−  Conceitos, modelos e grelhas de análise 
−  Cinema: identidade e factores distintivos 
−  Paradigmas de produção 
2)Análise sociológica 
−  O cinema com “facto social” 
−  Campos, mediações 
3) Análise estrutural 
−  Conceito e dinâmicas de fileira. Principais mercados 
−  Dimensão tecnológica e politica do audiovisual 
−  Dimensão financeira, modelos de financiamento da actividade 
−  Dimensão político-regulamentar 
4) Análise prospectiva 
−  Transformações e cenários 
−  Independência ou fusão 
5) Análise de casos 
−  Estratégias de produção 
−  Relações com os mercado 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

1.  Strategic Analysis 
-   Concepts, Models and analysis grids 
-   Cinema: Identity and distinguishing factors 
-   Production Paradigms 
2. Sociological Analysis 
-   Film as a "social fact" 
-   Field, mediations 
3. Structural Analysis 
-   Concept and production chain dynamics. Main markets 
-   Technological and political dimension of the audiovisual 
-   Financial dimension, activity funding models 
-   Political and regulatory dimension 
4. Prospective analysis 
-   Transformations and scenarios 
-   Independence or merger 
5. Case studies 
-   Production Strategies 
-   Relations with the markets 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Ao eleger o objectivo central do leccionamento desta unidade curricular como sendo o 
de "contribuir para uma melhor compreensão das estruturas da indústria, das políticas 
dos poderes públicos e das estratégias dos agentes envolvidos" adoptando, ao mesmo 
tempo, como metodologia o modelo triangular ensinar/investigação/aplicação, o 
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exercício de reflexão crítica do estudante assume uma importância fundamental na 
preparação e fundamentação das suas escolhas futuras relativamente ao modelo de 
produção a adoptar nas seus próprios projectos. O trabalho  monografico a realizar por 
cada estudante, contribuindo para traçar o perfil de produtores independentes, constitui 
uma oportunidade de por à prova ferramentas conceptuais adquiridas bem como de 
avaliar, com uma outra luz, os casos concretos trazidos à análise e debate. De um modo 
mais geral, quer em termos conceptuais quer metodologicamente, o estudante pode 
servir-se  deste percurso de aprendizagem como um exemplo para o seu próprio 
trabalho 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

n electing the central objective of teaching this course as being "to contribute to a 
better understanding of industry structures, policies of public authorities and the 
strategies of the agents involved" taking at the same time as the methodology 
triangular model teaching / research / application, student critical reflection exercise 
is of fundamental importance in the preparation and motivation of their future choices 
regarding the production model to be adopted in their own projects. The monographic 
work to be done by each student, helping to profile independent producers, is an 
opportunity to put to the test conceptual tools acquired and to evaluate, with another 
light, the individual cases brought to analysis and debate. More generally speaking, 
either conceptually or methodologically, the student can make use of this learning 
pathway as an example for is own final work of a master's degree research that 
precisely aims to prepare for the development of projects. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A metodologia tal como se encontra explicitamente enunciada faz convergir no 
processo de aprendizagem elucidação e fundamentação téorica no leccionamento, 
exercício aplicado e análise de casos por parte dos estudantes, e exemplificação trazida 
a debate por agentes que actuam no terreno,  relativamente a um assunto que, sendo 
nem mais nem menos do que o de saber avaliar e escolher o modelo de produção que 
cada estudante pretende adoptar nos próprios projectos, tem a questão da 
independência necessariamente no cerne. 
Avaliação: 
Participação – 35% 
Trabalho individual – 65% 

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

The methodology as is explicitly stated converges in the learning process elucidation 
and theoretical background in teaching, applied exercise and case studies by students, 
and exemplification brought to debate by agents acting on the ground, on a subject 
that, being neither more nor less than to know to evaluate and choose the production 
model that each student intends to adopt in their own projects, has the issue of 
independence necessarily at the heart. 
Assessment 
1) Participation - 35% 
2) Individual work - 65% 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
Com base no modelo triangular ensino/investigação/aplicação a actividade lectiva será 
estruturada em torno de dois eixos: exposição pelos docentes; investigação, reflexão, 
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apresentação de resultados e debate pelos alunos. 
A organização metodológica desta unidade curricular contemplará três tipos de 
intervenções. 
A primeira, assegurada pelos docentes, sem prejuízo do seu carácter 
predominantemente expositivo, interpelará o exercício crítico de cada um para uma 
avaliação das finalidades e do jogo de interdependências bem como da articulação das 
determinações do sistema com as escolhas feitas pelos agentes. 
A segunda constituirá a forma privilegiada de participação activa dos alunos nas 
sessões de contacto sendo centrada no estudo e análise de casos, que serão 
apresentados sob forma monográfica como resultado de investigação individual ou de 
grupo. 
A terceira, de carácter seminarial, contará com intervenções de agentes/produtores 
convidados a fazer uma apresentação da sua obra, da sua estratégia de produção, e das 
suas relações com o mercado, que serão organizadas em módulos intensivos, com 
tempo próprio destinado à discussão e debate. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

Based on the triangular model teaching / research / application, the teaching activity 
will be structured around two axes: systematic exposition by the teachers; research, 
reflection, presentation of results and discussion by students. 
The methodological organization of this course will include three types of 
interventions. 
The first, carried out by teachers, without prejudice to its predominantly expository 
nature, it shall bring the critical exercise of each student for a review of the purposes 
and the dialectic of interdependencies as well as the articulation of the system 
determinations with the choices made by agents. 
The second will be the preferred form of active participation of students in contact 
sessions being focused on the study and analysis of cases that will be presented in 
monographic form as a result of individual or group research. 
The third, with a seminarial character, will feature speeches agents / producers invited 
to make a presentation of his work, its production strategy, and its relations with the 
market, which will be organized in intensive modules, with specific time for the 
discussion and debate. 

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

CHARACTERS MAX) 

Berra, John. Declarations of Independence: American Cinema and the Partiality of 
Independent Production. Bristol and Chicago: Intellect,2008. 
Campisi, G. The independent filmmaker’s guide to writing a business plan for 
investors. Jefferson: McFarland, 2004. 
Creton, Laurent. Cinéma & (in)dépendance: Une économie politique. Paris: Presses de 
la Sorbonne Nouvelle, 1998. 
- Cinéma et marché. Paris: Armand Colin,1997. 
- Économie du cinéma: Perspectives stratégiques. Paris: Nathan,1995. 
- Le Cinéma et l’Argent. Paris: Nathan,2000. 
Erickson, G., H. Tulchin, e M. Halloran. Independent Film Producer’s Survival Guide: 
A Business and Legal Sourcebook. New York: Music Sales Corporation / Schirmer G 
Books, 2009. 
Harrington, R., e M. Weiser.Professional web video:plan, produce, distribute, promote, 
and monetize quality video. New York:Focal Press,2010. 
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Holmlund, Chris, e Justin Wyatt, eds. Contemporary American Independent Film: 
From the margins to the mainstream. London and New York:Routled 2004. 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      
 


