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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

3º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

3RD SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 6 

Seminário de Produção de Filmes III 

1. CURRICULAR UNIT - 6 ECTS CREDITS 

Group Film Project III 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Paulo Otávio Bezerra Leite 

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

Paulo Otávio Bezerra Leite 

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 UC de Seminário de Produção de Filmes III tem como objetivo a prática de 
produção de filmes ficcionais em equipa, ensinando os alunos a interagir em coletivo, 
desde o conceito original até ao produto acabado. Este aspeto é ainda mais relevante 
agora que os alunos se encontram distribuídos por áreas de especialização. 
Concretamente, a rodagem em estúdio é o núcleo duro da experimentação 
cinematográfica em todas as áreas e por isso mesmo estes exercícios revestem-se de 
uma importância crucial no interior do curso. Os alunos são agora instados a novos 
patamares de excelência, sem descurar o trabalho coletivo e, aliás, dele dependendo 
por inteiro. Deve obter-se um bom equilíbrio entre o espraiar da criatividade e a sua 
aplicação em situações materiais concretas que implicam, entre outras coisas, uma 
limitação temporal e o rigoroso cumprimento de um calendário. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The curricular unit of Group Film Project III is oriented towards the production of 

fictional films with enlarged technical crews. Its major aim is to teach the students how 

to interact collectively, from the original concept up to a finished product.  This is even 

more relevant now that the students have entered specific technical branches, thus 

progressing towards greater specialization. 

This filmmaking in a soundstage is the core of cinematic experimentation in all fields, 

thus having tremendous importance in the cinema degree. The students are urged to 

new levels of excellence, without neglecting the collective work (in fact, totally 

depending upon it). A good balance between the employment of creativity and its use 

in specific circumstances that entail, among other things, a temporal limitation and a 
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strict schedule. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Dada a natureza prática da UC, que funciona como um espaço de produção de filmes, 
não existem verdadeiros conteúdos programáticos a lecionar no que respeita às áreas 
de Argumento, Realização, Produção, Imagem, Som e Montagem. Estes são 
ministrados noutras cadeiras, pelos professores dessas áreas responsáveis pelo 
interface com o Seminário de Produção de Filmes III, e aqui aplicados. 
Contudo, dada a importância de um espaço físico decorado para a feitura destes 
exercícios, e tendo em conta que não existe, no interior do Departamento de Cinema da 
ESTC, uma UC especializada nesta matéria, o Seminário de Produção de Filmes III 
chamará a si a responsabilidade de, em sessões de ateliê, proceder a uma sensibilização 
desta matéria com o apoio de estudo de casos. Logo, os aspetos da direção artística, 
bem como as respetivas implicações para todas as áreas, serão alvo de um 
acompanhamento constante. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

Given the nature of this curricular unit, which is a locus of film production, there are 

no theoretical subjects to teach as far as Screenwriting, Directing, Production, Image, 

Sound and Editing are concerned. These subjects are taught elsewhere, by other 

teachers, and applied here. 

However, considering the importance that a decorated space in a soundstage has in 

these films and also the fact that there is no course in the Cinema Department dealing 

with these matters, the Group Film Project III will pay special attention to it, 

promoting awareness of production management issues with the help of filmic case 

studies. Its relationship with the other six fields of studies will also be approached.  

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
A conceção de um "décor", a preparação do espaço e sua modelação durante todo o 
processo de preparação e rodagem (ao nível da atmosfera, iluminação, "mise-en-
scène", decoração, etc.) serão alvo de grande atenção nesta UC, de modo a fortalecer a 
ligação entre todas as áreas e a colaboração mútua de todos os alunos para um objeto 
estético que agora é, nitidamente, mais complexo do que os executados no ano anterior 
do curso. Ao nível dos "timings" de trabalho, o estúdio também traz alterações ao 
processo coletivo em equipas de 15 pessoas, uma vez que existe um desequilíbrio 
relativamente à intervenção, qualitativa e quantitaiva, de cada área. É fundamental os 
alunos aprenderem a gerir esta questão, partindo da importância e natureza do "décor" 
escolhido, não se demitindo de prestar o seu contributo para aquilo que será mais 
visível no filme: o espaço. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

The conception of a “décor”, the preparation of an actual space and its shaping 

throughout the stages of pre-production and shooting (in what pertains to the mood, 

the lighting, the “mise-en-scène”, the decoration, etc.) will merit the utmost attention 

in this course. The aim is to strengthen the bond between all the technical fields as well 

as reinforcing the collaboration of all the students to obtain an artistic object which is, 

clearly, more complex than those undertaken in the previous year of the cinema 

degree. 

In what concerns the particular timings of work, there are also new procedures to 
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consider on a soundstage, since the lighting takes up a lot of time and energy and not 

all the other technicians have so much to do. It is crucial that students learn how to 

manage this imbalance without losing track of the importance of all the roles in a 

cinema crew for the shaping of a film that takes place on an entirely created site. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
Dez sessões de seminário onde o trabalho feito pelo alunos é supervisionado. Após 
estas dez sessões, os projetos entram em produção. A avaliação é feita tendo em conta 
o desempenho dos alunos face às condições de produção impostas pela escola. 

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

Ten meeting sessions where the work made by the studens us supervised. After these 

sessions, the projects enter production stage. Assessmemt of the students is centered 

around the student's performance when faced with all the production requirements that 

are imposed by the school. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
Se um dos principais objetivos da UC é transmitir aos alunos as particularidades do 
trabalho em estúdio, convém dar aos estudantes todas as oportunidades de 
aproveitarem ao máximo aquele espaço. Em vez da quantidade de filmes produzidos, 
esta UC centra-se na experimentação e qualidade. O número de filmes é reduzido, face 
à experiência do 2º semestre do 1º ano do curso, mas o grau de exigência é muito 
superior, permitindo a todas as áreas uma grande aprendizagem. Para não distrair os 
formandos do objeto principal, que é estético e eminentemente cinematográfico, as 
estruturas que servirão de "décor" já são providenciadas em estado muito avançado de 
acabamento. Os alunos apenas têm de proceder a ligeiras alterações e ambientar os 
locais consoante as necessidades dos dois projetos a filmar. A existência de apenas 
uma sessão pública de seleção ("pitching") permite aos alunos concentrarem-se nos 
projetos e não nas formalidades que tais atos implicam. Do mesmo modo, a existência 
física das duas estruturas num mesmo espaço, o estúdio de cinema da ESTC, permite 
que todos os trabalhos preparatórios possam ser efetuadaos em simultâneo para ambos 
os filmes. A concentração das aulas teóricas nas 10 primeiras semanas do semestre 
liberta os alunos para uma entrega total aos filmes nas seguintes 6 semanas, com tudo 
o que de positivo daí pode advir. Sem o embaraço de testes ou trabalhos teóricos para 
fazer, a concentração e entrega dos estudantes é muito maior. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

If one of the main goals of the Group Film Project III is to convey to the students the 

peculiarities of working in a soundstage, all the conditions should be created for them 

to make the most of that space. Instead of the quantity of production, this curricular 

unit is centered on experimentation and quality. The number of films is reduced, but 

the demands placed upon the students are higher than in the previous year of the 

degree, allowing for the greatest learning in all fields. So as not to distract the students 

from what is inherently cinematic in filmmaking, the structures that will serve as sets 

are already provided in an advanced stage of preparation. The students only have to 

make minor alterations and decorate the spaces according to the screenplay. There 

will be only one public presentation of the projects (a pitching session) to enable the 

students to concentrate their efforts and attention, without having to attend to a lot of 

formalities. 

Likewise, the existence of two sets in one single soundstage enables the students to do 
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all the preparatory tasks for both films at the same time. The concentration of 

theoretical classes in the first 10 weeks of the semester grants the students much 

needed time to work on the films in the next following 6 weeks. With tests and papers 

out of the way the concentration and commitment is a lot higher. 

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

CHARACTERS MAX) 

Lo BRUTTO, Vincent. The Filmmaker’s Guide to Production Design. New York. 
Allworth Press, 2002. 
PRESTON, Ward. What an Art Director Does: An Introduction to Motion Picture 
Production Design. Beverly Hills, CA: Silman-James Press, 1994. 

10. OBSERVAÇÕES 
A produção fílmica só termina com a entrega, por parte de cada equipa de alunos, de 
quatro cópias do filme respetivo, em diferentes formatos e para diferentes objetivos 
(sendo uma delas degendada em inglês), um dossiê de promoção e a regularização da 
contabilidade. 

10. GENERAL REMARKS 

The filmic production is only over with the delivery of four final copies of the film, for 

different purposes (one of them being subtitled in English), all the promotional 

materials and the completion of the accountancy. 

 


