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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 3 

Sistemas de Produção I 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Production Systems I 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Nuno Manuel Ferreira da Fonseca - 40 horas: 30 horas de aulas + 10 horas de tutorias 

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

Nuno Manuel Ferreira da Fonseca - 40 hours: 30 hours of classes + 10 tutorial hours 

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 Sistemas de Produção I oferece uma introdução à história de produção no 

mundo ocidental e à compreensão da diversidade presente de "sistemas". 

Pretende-se que os alunos sejam capazes: de identificar vários sistemas de produção, 

contextualizando-os em termos cronológicos, geográficos e outros e comparando-os 

entre si; de compreender as envolventes (artística, cultural, económica, social e 

política) da indústria cinematográfica, em especial a ocidental, bem como aspetos 

relativos à dinâmica e/ou à especificidade de determinados países, regiões ou 

contextos. 

Previamente: compreender as diferentes acepções dos termos "produção", "sistema" e 

outros conceitos relevantes e os diferentes tipos e perfis de "produtor", incluindo a 

dimensão criativa do produtor. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

Production Systems I is an introduction to the history of production in the Western 

world and to understanding the present diversity of production systems. 

The aim of this CU is that students are able to: identify various production systems, 

contextualizing them in historical, geographical or other terms and comparing them; 

understand the (artistic, cultural, economic, social and political) contexts of the film 

industry especially in the Western world, as well as aspects related to the dynamics 

and / or specificity of certain countries, regions or contexts. 

Previously: understanding the different meanings of the terms "production", "system" 

and other relavant notions and the different types and profiles of "producer", including 

the creative dimension of the producer. 
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5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Conceitos de base: produção, sistema, cadeia de valor, estratégia, mutação, 

tendência… 

Grandes etapas e configurações/sistemas de produção cinematográfica e audiovisual. 

Interacções entre condicionantes económicas e a dimensão artística. 

Temas e casos (enumeração indicativa): 

- Dos primórdios ao studio system; 

- A especificidade do studio system; 

- Outros contextos: produção soviética, Bollywood, Nollywood,… 

- O advento da televisão e as mutações da economia do entretenimento e da cultura; 

- O desenvolvimento dos sistemas de subsídios na Europa e resto do mundo; 

- A diversidade dos "independentes"; non-majors, mini-majors; "guerrilla filmmaking", 

"mainstream" europeu, "hardcore arthouse", experimentais, "cross arts"…  

- Sistemas/métodos/brands/estratégias/manifestos. O caso Zentropa e a Escandinávia; 

- Cinema, ficção para TV, telenovelas. Os novos serviços audiovisuais e seu impacto 

na narrativa televisiva. 

O advento da"era digital": mitos, realidades, possibilidades. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

basic notions: production, system, value chain, strategy, mutation, trend… 

Main stages and configurations/film and audiovisual production systems. 

Interactions between economic factorsand the artistic dimension. 

Subjects and case studies (indicative list): 

- From the origins till the studio system; 

- The specificity of the studio system; 

- Other contexts: Bollywood, Nollywood,… 

- The rise of TV and changes in the economy of entertainment and culture; 

- The development of the subsidy systems in Europe and in the world; 

- Different "independants"; non-majors, mini-majors; "guerrilla filmmaking", 

european "mainstream", "hardcore arthouse", experimental film, "cross arts"…  

- Systemas/methods/brands/strategies/manifestos. The Zentropa case and the 

Scandinavian context; 

- Film, TV fiction, telenovelas. Os novos serviços audiovisuais e seu impacto na 

narrativa televisiva. 

O advento da"era digital": mitos, realidades, possibilidades. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
A combinação entre a explicação e discussão de alguns conceitos-chave e de alguns 

paradigmas clássicos (com destaque para o studio system) com alguns tópicos mais 

específicos e case studies oferece uma introdução adequada ao estudo de sistemas de 

produção, a desenvolver nos semestres seguintes. 

Optou-se por un enfoque no cinema ocidental, onde se enquadra o cinema português, o 

que melhor permite relacionar os conteúdos desta UC com as restantes matérias/áreas 

de conhecimento e as atividades práticas desenvolvidas pelos alunos na ESTC e mais 

tarde fora dela, já no mercado de trabalho nacional. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

The combination between the explanation and discussion of a few key-concepts and of 

a fez classic paradigms (in particular, the studio system) and more specific topics and 
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case studies offers an adequate introduction to the study of production systems, to be 

developed in the next semesters. 

Emphasis is put on Western cinema, which includes Portuguese film.  Thus are the 

contents of this curricular unit better correlated with the other subjects of fields of 

knowledge present in the curriculum of ESTC and the realities of the national job 

market.. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
Exposições pelo professor, aprofundamento pelos alunos e apresentações/debates. 

Utilização de documentários, entrevistas ou outras fontes audiovisuais para ilustração 

de alguns temas ou casos. 

Pelo menos um debate com convidado(s) profissional(ais). 

 

A avaliação incide sobre um trabalho de pesquisa escrito, em grupo, e sua apresentação 

oral (a avaliação do mesmo contempla uma dupla componente: acompanhamento ao 

longo do tempo e resultado obtido na versão final - respectivamente 20% e 40%); 

sobre a participação oral nas aulas e tutorias e o cumprimento das tarefas atribuídas 

pelo professor (20%) e sobre a assiduidade e pontualidade (20%). 

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

Lectures; subject development by students and presentations/debates. 

Illustration of certain subjects or cases with documentary films,interviews or other 

audiovisual sources. 

At least one debate with professional guest(s). 

The assessment is based on: an individual research paper and its oral presentaion 

(having a double nature: progress monitoring and final version result – respectively 

20% and 40% of the final mark); the oral contributions made by the students in 

lectures and tutorial sessions and accomplishing the tasks ascribed by the teacher 

(20%); assiduity and punctuality (20%). 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
Pretende-se, com a metodologia proposta, proporcionar uma compreensão essencial de 

alguns aspectos-chave desta área de estudo e estimular a capacidade de realizar 

investigação individual e de grupo. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

With the proposed methodology, it is expected to offer a basic understanding of certain 

key-elements of this study field and to stimulate the capacity of doing individual and 

group research.  

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

CHARACTERS MAX) 

BAKKER, Gerben, The Economic History of the International Film Industry, EH.net 

(Economic History Association) 

BALIO, Tino (ed.). The American Film Industry. Madison and London: The 

University of Wisconsin Press, 1976. 

De VALCK, Maricke. Film Festivals: From European Geopolitics to Global 

Cinephilia. Amsterdam. Amsterdam University Press, 2007. 

HAINES, Richard W. The Moviegoing Experience, 1968-2001. Jefferson and London: 

McFarland & Company, 2003. 
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KING, Geoff; Molloy, Claire (eds). Indie, Indiewood and Beyond. New York: 

Routledge, 2013. 

KREIMEIER, Klaus. The Ufa Story: A History of Germany’s Greatest Film Company, 

1918-1945, trans. Robert and Rita Kimber. Berkeley, Los Angeles and London: 

University of California Press, 1999 [1992]. 

SCHATZ, Thomas. The Hollywood Filmmaking in the Studio Era. New York: 

Metropolitan Books, 1988. 

TAVES, Brian. Thomas Ince: Hollywood’s Independent Pioneer. Lexington: The 

University Press of Kentucky, 2012. 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


