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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

6º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

6TH SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 6 

Seminário de Produção de Filmes VI – Oficina da Criação / Oficina de Projetos 

1. CURRICULAR UNIT - 6 ECTS CREDITS 

Group Film Project VI 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Oficina de Projetos - Paulo Leite – Total Horas de trabalho: 150 h / Total Horas de 

Contacto: 60 h / Aulas Teórico-Práticas: 30 h / Orientação Tutorial: 30 h 

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

Creative Workshop - Paulo Leite - Total Work Hours: 150 h / Total Contact Hours: 60 

h / Practical Classes: 30 h / Tutorials: 30 h 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Oficina da Criação - Luís Fonseca – Total Horas de trabalho: 150 h / Total Horas de 

Contacto: 60 h / Aulas Teórico-Práticas: 30 h / Orientação Tutorial: 30 h 

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

Projects Workshop - Luis Miguel Rocha da Fonseca - Total Work Hours: 150 h / Total 

Contact Hours: 60 h / Practical Classes: 30 h / Tutorials: 30 h 

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

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Oficina Projetos: Desenvolver capacidades de conceptualização, organização, 

realização e direção de projetos individuais mas com forte componente colaborativa 

oferecendo aos alunos uma aproximação à profissão pela via do filme institucional a 

partir das seguintes vias - Ligação à comunidade: observar, interpretar e representar o 

real; - Trabalho prático em ambiente profissional; - Desenvolver a relação com um 

cliente. 

 

Oficina de Criação: Trata-se de colocar os alunos, neste seu último seminário prévio à 

conclusão do curso, numa situação de trabalho que contém elementos de dificuldade 

mais próximos da realidade profissional. Os filmes produzidos neste seminário 

destinam-se à exibição imediata na Cinemateca Portuguesa, pelo que a urgência dos 

processos de trabalho assume uma importância maior do que em exercícios anteriores, 

nos quais a apresentação pública não se coloca no futuro imediato, havendo por isso 

mais tempo para a conclusão do trabalho. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

Projects Workshop: the students must develop capabilities for conceptualizing, 

organizing, conducting and directing individual projects but with a strong 

collaborative component, the workshop offering students an approach to the 

profession via the institutional film from the following routes - Connection with the 
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community: to observe, interpret and represent the real ; - Practical work in a 

professional environment; - Develop a relationship with a client. 

Creative Workshop: The objective is to put students, in this his last seminar prior to 

graduation, in a work situation that contains elements that are close to the difficulty of 

professional reality. The films produced in this seminar are intended for immediate 

display on the Portuguese Cinematheque, the urgency of the work processes is of 

greater importance than in previous years, in which the public presentation does not 

arise in the immediate future, there is therefore no extra time for completion of the 

work. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Oficina Projetos: Este seminário tem como meta a produção e/ou a preparação de 

filmes que provêm de uma “carteira” de projetos que a ESTC compilará e porá à 

disposição dos alunos. Estes projetos advêm de solicitações de entidades que, não 

tendo capacidade para as concretizar e não tendo fins comerciais, se inscrevem no que 

os estatutos da ESTC entendem como “Prestação de serviços à comunidade”, e que o 

docente possa considerar de interesse pedagógico. 

Oficina de Criação:  Produção de um conjunto de filmes relacionados entre si 

destinados à exibição na Cinemateca Portuguesa no final do ano lectivo, em 

colaboração curricular com alunos dos vários cursos Departamento de Teatro, 

prestando por isso uma grande atenção ao trabalho com os actores na génese e 

construção do trabalho. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

Projects Workshop: This seminar aims to produce and/or the prepare films that come 

from a "portfolio" of projects that ESTC compiles and makes available to the students. 

These projects come from requests from entities that do not have the capacity to 

produce them and, not having commercial purposes, are allowed by the statutes of the 

ESTC, under the category "Provision of services to the community”, ever since the 

teacher can consider them of educational interest. 

Creative Workshop: Production of a set of interrelated films intended for exhibition in 

the Portuguese Cinematheque at the end of the academic year in curricular 

collaboration with students of various courses in the Department of Theatre, paying 

therefore a great attention to the work with the actors in the genesis and construction 

of the work. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Ofic.Projetos:A existência de um “cliente”que propõe um produto,obriga o aluno a 

uma concretização muito precisa com responsabilidades acrescidas fruto de um 

constante feedback entre as partes envolvidas.Pretende-se que, com esta pressão 

advinda da ligação com exterior,os alunos,com o acompanhamento do docente,sejam 

levados a aprimorar os seus métodos de forma a desenvolver capacidades de 

conceptualização,organização,realização e direção de projetos individuais 

Ofic.Criação:A existência de uma data marcada para a exibição do trabalho realizado 

coloca uma necessidade de rapidez na execução dos filmes que apenas poderá ser 

correspondida de forma artisticamente e pedagogicamente satisfatória se se adoptarem 

procedimentos de trabalho mais comuns no teatro,como sejam técnicas improvisação 

tanto na escrita como no trabalho da mise-en-scéne cinematográfica.Desse modo a 

colaboração com os alunos do Dep Teatro é particularmente pertinente. 
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6. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE SYLLABUS AND THE LEARNING OBJECTIVES 

(1000 CHARACTERS MAX) 

Projects Workshop: The existence of a "client" that offers a product, requires the 

students to be very precise in their projects, allowing for a constant feedback between 

the parties. It is intended that, with this pressure arising out of connection with 

something out of school the students, with supervision from the instructor, be taken to 

improve their methods in order to develop capabilities for conceptualizing, organizing, 

conducting and directing individual projects  

Creative Workshop: The existence of a date set for the display of the films produced 

places a need for speed in the execution of the films that can only be achieved in a way 

that is artistically and pedagogically satisfactory if they adopt procedures that are 

common to the work usually done in the theater, such as technical improvisation both 

in writing and in mise-en-scéne. Thus the collaboration with students of the 

Department of Theatre is particularly relevant. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
Oficina Projetos: Depois de escolher o projeto que pretendem desenvolver, os alunos 

deverão fazer chegar ao professor orientador uma nota de intenções em que explicitem: 

a função, mapa de trabalhos e respectiva calendarização, proposta de equipa, 

objectivos concretos em função do projeto escolhido. Todo o trabalho será 

acompanhado, numa base regular, pelo professor. 

A aprovação nesta cadeira corresponde 6 créditos. A avaliação final terá como base o 

cumprimento dos objectivos e do mapa de trabalhos expressos na nota de intenções e 

ainda a adequação do resultado final ao projeto. 

 

Oficina de Criação: Os alunos são avaliados de forma contínua através do trabalho que 

desenvolvem na génese, preparação, produção e pós-produção dos filmes. O método 

consiste assim nos procedimentos normais de qualquer produção cinematográfica, 

inventariando problemas e possíveis soluções que são em seguida levadas à prática. 

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

Projects Workshop: After choosing the project that they aim to develop, students 

should provide the supervising teacher with a very detailed note of intent,: the 

production schedule, proposed team, specific objectives according to the selected 

project. All work will be accompanied by the teacher on a regular basis.  

Completion of this course corresponds to 6 credits. The final evaluation will be based 

on the expressed objectives and work and still the adequacy of the final result of the 

project.  

Creative Workshop: Students are assessed continuously through the work they do in 

the genesis, preparation, production and post-production of films. The method is well 

within the normal procedures of any film production, inventorying problems and 

possible solutions that are then put into practice. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
Oficina Projetos: O processo praticado nesta Oficina segue o fluxo de produção real, 

da ideia ao produto final. Não se trata de uma simulação. Os alunos adquirem funções, 

desempenhando as suas tarefas em ambiente e com material profissional, estão sujeitos 

a um cliente e, por isso, são obrigados a submeter-se às várias fases do 

desenvolvimento do projeto tendo em conta as necessidades estabelecidas para o 

produto final. 
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Oficina de Criação: O trabalho do cinema só evolui através da prática, o que é aliás 

válido para qualquer actividade artística. Dessa forma as cadeiras de seminário são o 

lugar onde se conjugam os vários trabalhos parciais desenvolvidos nas áreas e onde as 

várias questões deverão encontrar a sua resposta final. No período de preparação o 

método consiste em reuniões de trabalho, tanto na escola como em locais 

potencialmente a utilizar e depois por um acompanhamento na rodagem do exercício e 

no trabalho de pós-produção. Sendo os alunos os responsáveis pelo trabalho compete 

professor chamar a atenção para eventuais problemas que possam surgir das escolhas 

feitas, assim como chamar a atenção para as consequências artísticas e técnicas da 

forma como o trabalho evolui. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

Projects Workshop: The process practiced in this workshop follows the flow of actual 

production, from idea to final product. This is not a simulation. Students choose 

functions, carry out their tasks in a professional environment and with professional 

equipment, are subject to a client and therefore are obliged to submit to various 

phases of project development, taking into account the requirements set for the final 

product.  

Creative Workshop: The work of cinema only evolves through practice, which is 

indeed true for any artistic activity. Thus this workshop combines the various partial 

works done in every area where the various issues arise and final answers are found, 

the process being monitored by the teacher. In the period of preparation the method 

consists of meetings, both in school and on location and then in post-production. 

Students being responsible for the project, it falls to the teacher to call attention to any 

problems which may arise from the choices made, as well as draw attention to the 

artistic and technical consequences of how the work evolves. 

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

CHARACTERS MAX) 

Não há bibliografia específica mas sim a consulta dos documentos tipo necessários à 

montagem da produção: planos de trabalho, mapas de rodagem, levantamentos, folhas 

de imagem e anotação, relatórios de produção, fichas de genérico, folhas de 

orçamentação, etc. 

 

There is no specific bibliography but documents required for the assembly of any type 

of production: work plans, maps, schedules, surveys, image and annotation sheets, 

production reports, records of generic budgeting sheets, etc. 

10. OBSERVAÇÕES 
Nota: Os alunos escolhem a oficina em que querem inserir-se dividindo-se a turma em 

duas partes que seguem o seu rumo, com métodos e regras específicas. 

10. GENERAL REMARKS 

Note: Students choose the workshop they want to be part of, the class being thus 

divided into two parts that follow different paths, with specific methods and rules. 

 


