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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 

Teoria da Montagem I 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Film Editing Theory I 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Manuela Viegas 40 h 

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

Manuela Viegas 40 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) 
Nesta uc de formação teórica, que aparece no percurso do aluno em resultado das 
primeiras opções de ramo, pretende-se sistematizar conhecimentos de montagem como 
técnica aliada da narrativa, relacionando-a com a construção de personagens e 
ambientes consistentes, em situações dramáticas estruturadas classicamente. O 
desenvolvimento de competências a partir da capacidade analítica é considerado 
importante para a compreensão dos dispositivos formais a utilizar na montagem de um 
filme e em particular na elaboração do filme de final de semestre. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

This theoretical training, which appears in the path of the student as a result of the 

first branch of options, seeks to systematize editing theories and narrative techniques 

of progression and unity, relating them to the construction of characters and 

environments consistent in dramatic situations classically structured. Development of 

the analytical capacity is considered important to fully understand the formal devices 

to be used in the editing of a film. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Neste programa reflecte-se sobre o estilo do ‘cinema clássico’ e os seus sistemas de 
representação espacio-temporais associados a atributos dominantes de transparência e 
continuidade. O factor motivacional implicado na lógica narrativa, dominante neste 
estilo, é analisado nos seus pressupostos clássicos através das expressões das grandes 
obras da História do Cinema, abordando-se a montagem como sistema determinante 
para a integração orgânica e unidade do filme, na passagem da dimensão ‘construção’ 
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para a da ‘invisibilidade’. Segue-se o ponto de vista interior ao sistema de Hollywood, 
segundo o proposto por David Bordwell, desenvolvendo-se em paralelo outros pontos 
de vista reflexivos exteriores ao sistema. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

This program deals with Classical Cinema and ‘invisible editing’. 

In this subject, we seek to understand what it is the Classical Cinema style and how 

different techniques bring together the so called language of the obvious. We analyze 

the formal devices of continuity and transparency and explore the potentiality of 

editing within an organic form. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
A necessidade  de compreensão da linguagem clássica do cinema e das técnicas e 
estratégias a ela associadas, incluindo a criação de temas e personagens de cinema 
consistentes com os dispositivos formais, acompanhada pela abordagem de um ponto 
de vista exterior ao sistema de produção americano, feita por alguns autores estudados, 
é essencial para introduzir um quadro teórico reflexivo sobre o cinema clássico, capaz 
de estimular o desenvolvimento de competências de um montador crítico e informado. 
O desenvolvimento das aptidões que este programa visa tem aplicação na montagem 
dos filmes do final de semestre, em que o objectivo consiste em criar uma ficção 
filmada em estúdio sob certas condições. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

A reflective theoretical framework on narrative cinema and film studies, approached 

from inside and outside classical Hollywood production system, capable of stimulating 

the development of skills of a critical and informed professional editor. This aims to 

have application in the editing of school films in this semester in which students must 

create a fiction film under studio conditions. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A abordagem do programa é feita em aulas de exposição e análise de filmes, 
acompanhadas pela elaboração de exercícios escritos de aplicação e reflexão. Nas 
sessões tutoriais pretende-se disponibilizar aos alunos apoio para os trabalhos a realizar 
na uc bem como outros trabalhos complementares de estudo em ligação com a 
bibliografia. 
A avaliação é contínua, baseada em trabalhos sobre os temas tratados e um trabalho 
individual de investigação a apresentar no final do semestre. A nota final contempla a 
seguinte distribuição de ponderações: 
10% - presença e participação nas aulas; 40% - trabalhos escritos; 50% - trabalho de 
investigação individual 

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

The program's approach is based on exposition classes and film analysis, 

accompanied by written exercises of application and reflection. In the tutorial sessions 

it is intended to provide students with support for the work to be done in the uc as well 

as other complementary work of study in connection with the bibliography. 

The evaluation is continuous, based on papers on the topics covered and an individual 

research paper to be presented at the end of the semester. The final grade includes the 

following distribution of weights: 

10% - presence and participation in classes; 40% - written works; 50% - individual 
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written research work 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
O método expositivo apoiado por análises de segmentos de filmes em diálogo com a 
turma é o factor qualitativo determinante da metodologia, mobilizando-se os alunos 
para uma participação criativa, e ao mesmo tempo possibilitando a oportunidade de 
aprendizagens mais individualizadas. 
O desenvolvimento de competências a partir da capacidade analítica assim 
desenvolvida traz segurança e motivação aos alunos dando desejavelmente 
consistência à sua prestação nos filmes finais. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The lecture method supported by analysis of film segments in dialogue with the group 

is the determining factor of qualitative methodology, mobilizing students for a creative 

participation, while providing the opportunity for more individualized learning with 

some important developments of bibliography. 

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

CHARACTERS MAX) 

BORDWELL, David. STEIGER, Janet. THOMPSON, Kristin. The Classical 
Hollywood Cinema. Columbia University Press, New York, 1985 
BORDWELL, David. THOMSON, Kristin. Film Art: an Introduction. McGraw-Hill 
Companies; 5th edition, 1997 
THOMSON, Kristin. Storytelling in the New Hollywood. Harvard University Press, 
England, 1999 
BORDWELL, David. The Way Hollywood Tells It. University of California Press, 
2006 
DELEUZE, Gilles. Cinema 1 - L’Image-Mouvement. Les Éditions de Minuit, 1983 
BAZIN, André. Qu’est-ce que le cinema? Les Éditions du Cerf, (1962)1985 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


