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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 6 

Seminário de Produção de Filmes V 

1. CURRICULAR UNIT - 6 ECTS CREDITS 

Group Film Project V 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
João Milagre 

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

João Milagre 

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) 
Esta disciplina visa dotar os alunos de um conhecimento prático sobre a produção de 

filmes. Neste sentido a cadeira incluirá o trabalho prático de concepção, escrita, 

preparação, rodagem, pós produção e finalização de projectos produzidos pela ESTC. 

 

O trabalho desenvolvido pelos alunos no interior desta cadeira é prático e orientado de 

acordo com os projectos específicos de cada ano. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

This course aims to provide students with a practical knowledge of film production. In 

this sense the unit will include practice in development, writing, preparation, shooting, 

post production and completion of the projects produced by ESTC.  

 

The work done by students within this unit is practical and produced according to the 

specific projects each year. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Esta cadeira não tem necessariamente conteúdos teóricos, estando o trabalho com os 

alunos dependente dos projectos que eles próprios concebem em grupo. Em cada 

sessão, os alunos (individualmente ou em grupo, conforme a função desempenhada) 

tratam com o professor dos problemas e questões relativas aos filmes em curso. Isto 

significa que o acompanhamento é feito de um modo “hands on” e adaptado a cada 

projecto em curso. 
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5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

This unit does not necessarily have theoretical content and relies on the projects that 

are developed by the students as a group. In each session, the students (individually or 

in groups, depending on their function) deal with the problems and issues relating to 

films in progress - and discuss those issues with the teacher. This means that 

monitoring is done in a "hands on" manner and tailored to each ongoing project. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Esta cadeira visa produzir os filmes que darão aos alunos o conhecimento prático 

necessário. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

This unit aims to produce films that will give students the practical knowledge needed. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
Disciplina prática, dividida em 15 sessões de trabalho, com recurso ao visionamento de 

filmes e outros objectos gráficos e audiovisuais. 

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

Full hands on practice, divided into 15 work sessions, using the viewing of movies and 

other graphics and audiovisual objects. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
Esta metodologia é inteiramente voltada para o acompanhamento prático dos alunos ao 

longo das suas produções. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

This methodology is entirely focused on the practical monitoring of students 

throughout their productions. 

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

CHARACTERS MAX) 

A decidir ao longo do trabalho prático (se necessário). 

 

To be decided according to the needs of each project. 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


