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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 

Realização e Planificação 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Directing and Shooting Plan 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Vitor Cândido Afonso Gonçalves. 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) 

      

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 de aprendizagem da uc Realização e Planificação é o de proporcionar aos 

alunos uma capacidade de reflexão sobre as estratégias da planificação na relação com 

uma mise en scène face aos objectivos narrativos e dramáticos da cena de ficção.   

Pretende-se que os alunos fiquem aptos a identificar a articulação significativa do 

trabalho da câmara e da construção da imagem perante os espaços, a iluminação, o 

guarda-roupa, a representação, colocação e movimento dos actores no espaço, 

identificando assim, transitivamente, os traços estruturantes de um estilo 

cinematográfico. 

Sendo a uc uma disciplina da especialidade, procura-se através do seu leccionamento 

que o aluno adquira a competência de pensar a planificação dos seus próprios filmes a 

partir duma consciência na história e no contemporâneo das premissas estéticas da 

planificação duma cena. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

      

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
As diferentes estratégias da câmara na sua relação com a acção no contexto duma mise 

en scène. 

A planificação e storytelling. A câmara e as suas funções narrativas. 

O cinema clássico e o trabalho sobre a profundidade de campo recessiva. 

A atracção pela superfície nos cinemas pós-moderno e contemporâneo. 



 

2/3 

 

A planificação da cena, da perspectiva clássica à contemporânea. 

O ‘staging’ e a composição da imagem no cinema do plano-sequência. 

A planificação no contexto do cinema da ‘continuidade intensificada’ 

A planificação na construção da descontinuidade temporal e da elipse. 

O movimento de câmara na estratégia da expectativa e revelação narrativas. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

      

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
A unidade curricular organiza-se, aula a aula, na abertura de sucessivas perspectivas de 

reflexão das diferentes estratégias de planificação face ao desafio dramático de uma 

cena de ficção que se concretiza através duma mise en scène. Este estudo das 

premissas duma planificação é indissociável dos objectivos dramáticos e/ou poéticos 

do conteúdo da cena. 

As premissas da câmara na sua articulação com a mise en scène participam na 

definição dum universo estilístico cujos traços o aluno deve ser capaz de identificar e 

caracterizar. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

      

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A atividade letiva será estruturada a partir de um trabalho de docência baseado na 

exposição oral, que se apoiará em visionamentos e propostas de leitura, devendo os 

alunos realizar um trabalho de investigação e reflexão, a partir do campo de estudo 

proposto nas aulas. 

Em cada aula, a tónica fundamental da transmissão de conhecimento será realizada a 

partir do visionamento de filmes, propondo-se ao aluno uma atitude analítica face à 

imagem, capaz de conduzir à identificação e definição de conceitos específicos do acto 

de planificar. 

Pretende-se que o aluno adquira a capacidade de reflectir sobre a planificação – e em 

particular a forma como as suas presissas se articulam com os elementos da mise en 

scène – a partir duma relação directa, atenta e estimulante com o material fílmico. 

 

Avaliação da disciplina terá três componentes: 

A assiduidade e participação, um teste em aula, e um trabalho de análise e investigação 

comparativa a realizar ao longo do semestre. 

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 disciplina de Realização e Planificação baseada na reflexão que 

nasce duma relação directa e sensível com a imagem fílmica, é realizada no contexto 

de um análise comparativa que aborda o campo da planificação cinematográfica. 

Procura-se através deste processo de trabalho comparativo despertar o aluno para a 

variedade de conjugações das premissas da planificação e a sua contribuição para a 
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expressão estilística do cinema quer no passado quer no contemporâneo. 

Pretende-se, transitivamente, que o aluno a partir desta reflexão que o torna apto a 

pensar a imagem e o seu ‘quadro’ na concretização de uma dramaturgia, possa 

responder aos desafios com os quais se confronta na realização dos seus filmes finais. 

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) 

Bordwell, David – Figures Traced in Light: On Cinematographic Staging, University 

of California Press, 2005 

Bordwell, David e Kristin Thompson, The Way Hollywood Tells It, University of 

California Press, 2006  

Bresson, Robert – Notes Sur Le Cinematographe, Gallimard, 1975 

Carney, Ray – Cassavetes on Cassavetes, Faber & Faber, London, 2001 

Jameson, Fredric – PostModernism, Duke University Press, 1992 

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

Murch, Walter – In The Blink of an Eye, Los Angeles, Silman-James, 2001 

Ray, Nicholas – I Was Interrupted, University of California Press, 1993 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


