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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

4º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

4TH SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Sistemas de Produção II 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Models of Production II 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
João Paulo do Nascimento Milagre – Total Horas de trabalho: 75 h / Total Horas de 
Contacto: 40 h / Aulas Teórico-Práticas: 30 h / Orientação Tutorial: 10 h 

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

      

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) 
Compreender a importância do sistema de produção na determinação das dramaturgias.  
 
Qual a influência dos sistemas de produção na determinação das práticas artísticas?  
É à volta desta questão que iremos gravitar observando casos práticos, conhecendo os 
desejos dos autores e os modelos de produção que lhes dão forma. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

To understand the importance of the modes of production in the determination of the 

film dramaturgy. 

 

What is the influence of the modes of production in determining the artistic practices?  

It is around this issue that we will gravitate observing practical cases, knowing the 

wishes of the authors and the production models that shape them. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
1 - Os lunáticos tomaram conta do asilo: O caso Chaplin / United Artists 
2 - The kid stays in the picture:  O caso Robert Evans / Paramount 
3 - Shooting to kill: Christine Vachon e os independentes de Nova Iorque 
4 – Pedro Costa: O caso português e a Europa 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

1 - The lunatics have taken over the asylum: The Charlie Chaplin case / United Artists  

2 - The kid stays in the picture: The Robert Evans case / Paramount 
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3 - Shooting to kill: Christine Vachon and independent filmmakers of New York 

4 - Pedro Costa: The Portuguese case and the Europe 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Através do estudo de casos poderemos observar como os sistemas de produção são 
determinantes na origem das obras, sejam elas exceções remotas ou inteiras 
cinematografias. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

Through the case studies we can observe how the modes of production are determining 

in the origin of the work of art, whether remote exceptions or entire cinematographies. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
Estudar casos paradigmáticos da história do cinema em que sistemas de produção 
peculiares dão origem a obras excecionais. 
-análise de textos ligados aos casos em estudo 
-análise de documentários e filmes dos casos em estudo 
-discussão 
-no final os alunos apresentarão uma sintética investigação sobre um caso de sistema 
de produção peculiar à escolha 
Trabalhos para avaliação 
1 Exercício escrito. 
2 Apresentação na aula de uma investigação sobre um autor/subsistema de produção 
peculiar. 
a)a escolha do tema tem que ser acordado com o professor; 
b)deverá ser entregue um resumo escrito da apresentação. 
Avaliação 
Participação (participação nas aulas,tutorias e assiduidade)–15% 
Exercício escrito–40% 
Trabalho escrito e apresentado na aula-45% 
Trabalhos para avaliação 
1–Exercício escrito a partir de livro sobre produção independente. 
2–Apresentação na aula de uma investigação sobre um autor/sub-sistema de produção 
peculiar. 

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

Paradigmatic case study in film history where peculiar modes of production give rise 

to exceptional works. 

 

-Analysis of texts related to cases under study 

-Analysis of documentaries and films of the cases under study 

-discussion 

-In the end the students will present a synthetic investigation of a peculiar mode of 

production of his choice 

 

Works for review 

1-Written essay 

2-Presentation in class of an investigation into an author/mode of production.  

a)the choice of topic must be agreed with the teacher; 

b)should be given a written summary of the presentation. 
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Evaluation 

Involvement (participation in classes, tutorials and attendance)-15% 

Writing Essay-40% 

Written work and presented in class-45% 

Works for review 

1-Writing Exercise from book on independent production. 

2-Presentation in class of an investigation into an author/sub-system peculiar 

production. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
O sistema de produção é o que está por detrás das obras, aparentemente invisível. Com 
a análise de casos paradigmáticos, conhecendo o que está por detrás de determinados 
filmes, não só começamos a compreender a influência que esses sistemas terão na 
determinação das características da obra como ao longo da investigação se tornarão aos 
poucos visíveis determinados modelos de produção peculiares. 
Trata-se portanto de sensibilizar os alunos não só para uma questão teórica 
fundamental na análise de filmes como poderá despertar a consciência para a 
importância das escolhas de sistemas e métodos destes futuros produtores e 
realizadores na busca das obras que desejam. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The production system is what is behind the work, apparently invisible. With the 

analysis of paradigmatic cases, knowing what is behind certain films, we begin to 

understand the influence that these modes of production have in determining the 

characteristics of the works.  

It is therefore to sensitize students not only for a fundamental theoretical issue in the 

analysis of films as you can raise awareness of the importance of the choices of models 

and methods of these future producers and directors in search of the best suited modes 

of production for the works of art they are searching for. 

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

CHARACTERS MAX) 

Vachon, Christine - Shooting to Kill, Bloomsbury, 1998 
Vachon, Christine - A Killer Life, Simon & Schuster, New York, 2006 
de Baeque, Antoine - Godard, Biographie, Bernard Grasset, Paris, 2010 
Chaplin, Charlie - My Auto-Biography, The Bodley Head, London, 1964 
Mendes, João Maria (coordenador) Novas e velhas tendências no cinema português 
contemporâneo, Amadora, 2011 
Finler, Joel W. THE HOOLYWOOD STORY, Mandarin, London, (1988), 1992 
Benghosi, P.-J. LE CINEMA - ENTRE L’ART ET L’ARGENT, Editions 
L’Harmattan, Paris, 1989 
Gomery, Douglas HOLLYWOOD STUDIO SYSTEM, BFI-Mac Millan, London,1986 
Cahiers du Cinéma, Paris, 1987 
Costa, Pedro ; Neyrat, Cyril ; Rector, Andy Um Melro Dourado, Um Rampo de Flores, 
Uma Colher de Prata – No Quarto de Vanda – Conversa com Pedro Costa, Orfeu 
Negro, Lisboa, 2013 
Balio, Tino United Artists: The Company Built by The Stars Vol. I,1919 – 1950 - The 
University of Wiscosin Press, 2009 
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10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


