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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

2º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

2ND SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 10 

Seminário Aplicado de Realização 

1. CURRICULAR UNIT - 10 ECTS CREDITS 

Practical Seminar in Direction 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Vitor Cândido Afonso Gonçalves. Horas de contacto: 40h, Aulas teórico-práticas: 30h, 
Orientação tutorial: 10h 

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

Vitor Cândido Afonso Gonçalves. Contact hours: 40 hours, Lectures: 30h, tutorial 

Orientation: 10h. 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Joaquim José Martins Gonçalves Sapinho. Horas de contacto: 40h, Aulas teórico-
práticas: 30h, Orientação Tutorial: 10h 

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

Joaquim José Martins Gonçalves Thrush. Contact hours: 40 hours, Lectures: 30h, 

Tutorial: 10h. 

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

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 
É um objectivo da disciplina permitir que o aluno adquira um conjunto de instrumentos 
teóricos capazes de o dotarem de uma autonomia reflexiva perante a problemática da 
identidade no cinema contemporâneo, no contexto de três paradigmas de produção: o 
cinema ‘mainstream’, de ‘autor’ e ‘indie’. 
O aluno estará apto a poder compreender a presença de um discurso sobre a identidade 
em diferentes obras e autores aplicando os conceitos estudados. 
Neste sentido, adquire a competência de poder ter um ponto de vista pessoal e original 
quer no trabalho de investigação, quer – no caso de ter um projecto fílmico em 
desenvolvimento – no seu trabalho criativo como realizador. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

It is the aim of the course to allow the student to acquire a set of theoretical tools able 

to equip themselves with a reflective autonomy from the problem of identity in 

contemporary cinema, in the context of three production paradigms: the 'mainstream', 

the 'author' and the 'indie' cinema. 

The student will be able to identify and understand the presence of a discourse on 

identity in different works and authors applying the concepts previously studied. 

In this sense, he will acquire the power to  define a personal and unique point of view 

in his research work or - in the case of having a filmic project in progress - in his 

creative work as a director. 
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5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
A uc visa proporcionar uma reflexão crítica sobre o trabalho de realizadores q estão a 
pensar,através dos seus filmes,a problemática da identidade. 
No âmbito dos diferentes paradigmas do ‘cinema indie’,do ‘cinema de autor’,e do 
‘cinema de mainstream’,será efetuado um estudo de como,por via dos diversos  
instrumentos da realização,é trabalhada esta realidade 
1 O cinema de ‘mainstream’,um cinema que através do género,e da sua relação 
primordial com a audiência,aborda a temática da identidade através do veículo da 
personagem face ao seu problema dramático,capitalizando no mecanismo da 
‘identificação’da audiência.Autores ref,Fincher,Nolan,Shyamalan ou Eastwood 
2 Cinema de ‘autor’,um cinema que aborda a temática através de um estudo mais 
detalhado da interioridade da personagem.Autores ref,Bergman,Antonioni,ou Lucrécia 
Martell 
3 Cinema‘independente’,um cinema no qual a questão da identidade é 
diretamente pensada na figuração da complexidade contemporânea das identidades e 
do‘outro’cultural. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

The course aims to provide a critical reflection on the work of filmmakers who are 

thinking through their films, the conceptual problem of identity. 

On the ground of the different paradigms of 'indie', 'author',and 'mainstream' cinema, 

a study will be made of how -by the several instruments the director has at his 

disposal- is crafted this reality. 

1.In the 'mainstream', a cinema that through genre, and their primary relationship 

with the audience, addresses the issue of identity through the vehicle of character 

against its dramatic problem, capitalizing on the mechanism of the audience's 

'identification'. Authors of reference:Fincher,Nolan, Shyamalan or Eastwood. 

2.In the context of the 'author', a cinema that addresses the issue through a more 

detailed understanding of the inner aspects of the character.Authors of reference, 

Bergman, Antonioni,or Lucrecia Martell. 

3.Concerning 'indie' context, a cinema in which the question of identity is directly 

thought through the complexity… 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Para identificar e compreender a figuração do tema da identidade numa obra e num 
autor, o aluno deverá à partida ser capaz de o inscrever no seu contexto de produção, 
através da grelha dos três dispositivos anteriormente definidos – cinema de 
‘mainstream’, de ‘autor’ e ‘indie’. 
No cinema de ‘mainstream’ a temática da identidade manifesta-se e realiza-se, 
essencialmente, através do veículo da estrutura narrativa. 
No âmbito do cinema de ‘autor’ a realização cinematográfica faz uma trabalho mais 
detalhado sobre a interioridade da personagem, e da sua inserção social. 
Por fim, no contexto do cinema ‘independente’, cinema feito da sua proximidade à 
matéria do real, é própria matéria desse real que determina as possibilidades de 
figuração da complexidade contemporânea das identidades. 
Ao dominar estes conteúdos, o aluno terá condições para construir um ponto de vista 
pessoal e original sobre este campo temático. 
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6. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE SYLLABUS AND THE LEARNING OBJECTIVES 

(1000 CHARACTERS MAX) 

To identify and understand the figuration of the theme of identity in a work or in an 

author, the student should at the outset be able to realise its production environment 

from the perspective of the three previously defined areas - 'mainstream', 'author 'and' 

indie ' cinema. 

In the 'mainstream' cinema the theme of identity manifests itself and takes place mainly 

through the vehicle of narrative structure. 

Under the 'author' cinema filmmaking is a more detailed work on the interiority of the 

character, and his social integration. 

Finally, in the context of the 'indie' cinema, filmaking is made of its proximity to the 

materiality of the real, and it is this materiality that is able to allow the real figuration  

of contemporary complexity of identities. 

By mastering these contents, the student will be able to build a personal and unique 

point of view on this subject field. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A actividade lectiva 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 uma actividade que incluirá a reflexão e investigação,  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 ao 
material fílmico, capaz de conduzir à identificação e definição das diferentes 
abordagens da temática da identidade em estudo. 
 
A avaliação será composta por duas componentes. Uma relativa à assiduidade e 
participação em aula e outra atribuída a um trabalho individual a realizar pelo aluno. 

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

The teaching activity will be structured through a teaching process based on oral 

presentations sustained by screenings, and reading proposals, that will allow the 

students to perform an activity that must include research on the field of study 

proposed in class. 

In every class, the fundamental discourse will be held from screened films, that will 

propose to the student an analytical attitude in the face of the filmic material, capable 

of leading to the identification and definition of the different approaches to the theme 

of identity. 

 

The evaluation will consist of two components. One on attendance and class 

participation and other assigned to an individual work to be done by the student. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
A metodologia da uc Seminário Aplicado de Realização baseada na reflexão que nasce 
duma relação directa e sensível com a imagem fílmica, é realizada num contexto de 
análise comparativa que aborda a presença da temática da identidade em obras 
realizadas em contextos de produção tão diferentes como aqueles que acima se 
designam por ‘mainstream’, ‘de autor’ e ‘independente’. 
É uma metodologia que valoriza igualmente o contacto directo entre o professor e o 
aluno numa partilha de processos de pensamento e criatividade capazes de permitir ao 
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aluno a aquisição de instrumentos conceptuais que lhe permitam analizar as diferentes 
figurações da temática da identidade na cinematografia contemporânea. 
Este processo inclui necessariamente o desenvolvimento de trabalho individual por 
parte do aluno que deverá reflectir uma progressiva autonomia e capacidade criativa. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The methodology of uc Applied Seminar of Directing - based on a reflexive thought 

that is born from a direct and sensitive relationship with the film image - is performed 

in a comparative framework that addresses the presence of the theme of identity in 

works carried out in such different contexts of production as those above designated by 

'mainstream', 'author' and 'independent'. 

It is a methodology that also values the direct contact between the teacher and the 

student allowing this one through the shared thoughts a creative process of acquisition 

of conceptual instruments to analyze the different figurations of theme of identity in 

contemporary cinematography. 

This process that necessarily includes the development of individual work by the 

student should reflect his progressive autonomy and creativity. 

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

CHARACTERS MAX) 

Lévi-Strauss, Claude; Benoist, Jean-Marie; Serres, Michel; Héritier, Françoise – 
L’Identité, PUF, Paris 2007 
Zizek, Slavoj - Living in The End of Times, Verso, London 2010 
Carney, Ray - The Films of John Cassavetes: Pragmatism, Modernism and the Movies. 
Cambridge University Press, Cambridge, 1994. 
Koch, Stephen - Stargazer: Life, World and Films of Andy Warhol, Marion Boyers, 
New York, 1991. 
Jubis, Oscar - The Films of Lucrecia Martel: The Salta Trilogy, Verlag, 2010. 
Legrand, Dominique - David Fincher, Explorateur de nos angoisses, Le Cerf, Paris 
2009. 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


