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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

1º SEMESTRE - ANO LETIVO 2017 / 2018 

1ST SEMESTER - SCHOOL YEAR 2017 / 2018 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 6 

Seminário de Produção de Filmes I 

1. CURRICULAR UNIT - 6 ECTS CREDITS 

Film Production Workshop 1 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Isabel Machado 
Total de Horas de Trabalho – 150h · Total de Horas de Contacto – 60h  
Aulas Teórico-Práticas – 30h · Orientação Tutorial – 30h 

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

Isabel Machado 

Total Work Hours – 150h · Total Contact Hours – 60h  

Applied Theory – 30h ·Tutorial Orientation – 30h 

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) 
A disciplina é uma unidade curricular destinada à introdução da prática de produção de 
filmes em ambiente escolar. É privilegiado o trabalho em equipa ao longo das quatro 
fases de produção de filmes: desenvolvimento, pré-produção, rodagem e pós-produção.  
O objectivo principal é a aprendizagem e consolidação do trabalho em equipa reduzida 
com partilha de responsabilidades, desde a ideia original até ao filme acabado. Os 
estudantes deverão entender e respeitar a hierarquia no seio da equipa, aprender a 
interagir no colectivo e a tomar decisões em conjunto, pondo-as em práctica de acordo 
com a especificidade das funções de cada área. 
É necessário aprender a agir no âmbito de um calendário apertado da forma mais 
correcta para o bom desenvolvimento de cada projecto, com vista à obtenção de filmes 
coesos e de reconhecidos méritos artísticos e técnicos. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

This curricular unit is meant to be an introduction for the production of films in the 

school context. Teamwork is privileged along the four phases of film production: 

development, pre-production, shooting and post-production. The main objective is 

learning how to work within a reduced team, sharing responsibilities through the 

process, from the first idea until the finished film. Students shall understand and 

respect the team dynamics and learn how to interact inside of it, making decisions and 

moving forward following their own function' specificity in each of the areas. It is 
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necessary to adapt to a rigorous schedule in order to act the best way for the 

development of each project, so that it can fulfill its intentions and became an 

artistically and technically recognized film. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Dada a natureza prática da unidade curricular que funciona como uma oficina de 
produção de filmes, os conteúdos programáticos estão directamente relacionados com 
as actividades específicas a desenvolver, em articulação com as disciplinas de 
argumento, realização, produção, imagem, som, montagem e com os respectivos 
docentes, sempre baseados em exemplos concretos. Esses exemplos podem ser 
projectados, analisados e comentados. 
A unidade curricular abrange exercícios de simulação de filmagens bem como de 
apresentação escrita e oral dos projectos incluindo uma sessão de pitching a efectuar 
pelos alunos (apresentação sumária em alguns minutos com o objetivo de despertar o 
interesse da outra parte pelo projecto). O permanente debate e acompanhamento dos 
filmes é em si mesmo uma matéria de aprendizagem. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

Regarding the practical nature of this curricular unit, that functions as a film 

production workshop, the syllabus are directly linked to the specific activities that are 

being developed, always in articulation with the areas of script, direct, production, 

image, sound, edit and based in concrete examples, which  should be analyzed and 

commented. 

The program includes practical exercises of shooting simulations and a pitching 

session involving written and oral presentation of all projects. The presentation 

pitching will be done by the students with the objective of raising interest to their 

projects. The permanent discussion following the films and the filmmaking is itself a 

matter of learning. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
O objectivo da unidade curricular tem uma natureza eminentemente prática uma vez 
que a experiência pedagógica demonstrou que a aprendizagem efectiva dos conteúdos 
passa por uma experiência em casos concretos e por uma interacção real em equipa. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

The aim of this curricular unit has a practical structure, once experience has 

demonstrated that a true learning of the content implies a concrete experience and a 

real interaction in teamwork. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
As atividades da uc são constituídas por 2 etapas: o desenvolvimento dos projetos e o 
trabalho intensivo da produção dos filmes. 
São produzidos o máximo de filmes possível em função do nº de alunos inscritos. Na 
1ª etapa os alunos agrupam-se em equipas de 6 elementos com as funções de produção, 
realização, argumento, imagem, som e montagem. Cada equipa de 6 alunos faz 2 
filmes ocupando funções diferentes em cada um deles. Os projetos são desenvolvidos 
nas uc que se articulam com o seminário. A apresentação pública dos projetos faz-se 
em sessão de pitching por cada grupo de 6 alunos. A 2ª etapa é a da preparação, 
rodagem, pós-produção e exibição dos filmes. A gestão dos recursos técnicos e 
humanos é da inteira responsabilidade dos alunos com acompanhamento tutorial por 
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parte das áreas envolvidas, com o apoio dos funcionários e monitorização neste 
seminário. 
A avaliação é feita com base na análise da participação, interesse, assiduidade e 
pontualidade nas aulas; na observação dos alunos. 

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

The activities are divided in 2 different steps: the projects' development and the 

intensive work of film production. 

According to the nº of students enrolling the seminar, a maximum nº of films is 

produced. Firstly students are grouped in teams of 6 members with the functions of 

production, direction, screenplay, image, sound and editing. Each team will make 2 

films occupying a different function. The projects are developed in other curricular 

units articulated with the seminar. A formal presentation of the projects is set in a 

pitching session by each team. After this step students will prepare, shoot, post-

produce and show their films. The management of technical and human resources is a 

responsibility of the students supported by the school staff and supervised by tutorial 

outlook related with each specific area involved and coordinated by this seminar. 

Evaluation is based on the analysis of the participation, interest, assiduity, on the 

observation of students practical work. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
O processo praticado no seminário segue o fluxo de produção real desde a ideia inicial, 
ao produto final. Não se trata de uma simulação: os alunos adquirem funções e 
desempenham as suas tarefas em ambiente e com material profissional. Deste modo 
são envolvidos na aprendizagem e na partilha de responsabilidades face ao objectivo 
comum que é produzir os filmes. 
O seminário coordena a interacção das disciplinas das diversas áreas envolvidas, 
acompanhando todos os processos nelas desenvolvidos. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The practical process of the workshop follows the real fluxus of actual production, 

from the initial idea to the final product. It is not a simulation: students acquire real 

functions according to a professional environment and perform their tasks respecting 

the technical equipment. Therefore students are involved in learning and sharing of 

responsibilities around the common goal of making each film. 

The seminar coordinates the interaction of the subjects of the various sectors involved, 

following all processes developed within. 

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

CHARACTERS MAX) 

      

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


