
 

1/3 

 

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 

Teoria da Montagem II 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Film Editing Theory II 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Manuela Viegas 40h 

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) 
Pretende-se que o aluno integre a reflexão necessária à elaboração de um documentário 

no quadro geral de questões teóricas suscitadas ao longo da História do Cinema e, em 

particular, identifique as potencialidades e limitações da montagem em relação ao 

documentarismo, desenvolvendo capacidade crítica e autonomia de pensamento a 

partir dos tópicos fornecidos. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

Learning the issues raised throughout the history of documentary practice and theory, 

the students should identify the strengths and limitations of editing in relation to the 

documentary film, developing critical capacity and autonomy thinking from the given 

topics. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
As questões teóricas relevantes no domínio do documentário são trabalhadas neste 

programa seguindo-se as propostas  de autores como Bazin, Vertov, Eisenstein, 

Godard, Pasolini, reflectidas em textos e bibliografia recentes, considerando o papel da 

montagem na constituição da ‘voz’ do documentário e na percepção da sua 

autenticidade e poder. 

O programa ocupa-se do estudo das estratégias formais das diferentes escolas de 

documentaristas, da análise das formas de representação operadas pelo filme e a sua 

relação com a realidade e o pensamento, acabando por propor à atenção do aluno, 

afinal, não só a operação de montagem do filme de não-ficção mas o próprio gesto do 

documentarista. 
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5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

In this program we work some central theoretical and practical issues of the 

documentary form. 

One assumes that the strength of the documentary is linked both to the filmed reality as 

to the form in which it is perceived. We follow some documentary film-makers to try 

and find where the strength of their image comes from and how their style or “voice” 

is built. The question of realism and the unclear distance between fiction and 

documentary will lead us to study some classical texts on realism as well as to analyze 

some fiction films. We approach the main problems that the documentary 

director/editor face when seeking coherence and meaning for the film. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Programa muito diversificado, atento aos interesses dos alunos e à actualidade do 

cinema, das práticas e das questões que elas levantam, em que se visa potenciar 

aptidões para a montagem interveniente e informada. Envolvidos na elaboração do 

documentário de final do semestre, os alunos ficam desejavelmente melhor preparados 

para a resolução dos principais problemas que se põem ao realizador/montador na 

procura da coerência e do sentido do filme. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

Very diverse program, attentive to the interests of students and the present day cinema, 

practices and issues that are raised, in which it is intended to boost skills for 

intervening and informative editor. Involved in preparing the production of a  

documentary in this semester, students are desirably better prepared for the difficult 

task of the director / editor when seeking the coherence demand and direction of the 

film. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A abordagem do programa é feita em aulas de exposição e análise de filmes e textos. 

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 o 

programa. 

A avaliação é contínua, baseada em fichas de avaliação com consulta e discussão 

aberta sobre os temas tratados em aula (30%) e trabalhos de investigação individual, de 

escolha opcional, sobre temas incluídos no programa (70%). 

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

The approach is based on the analysis of films and texts. In the tutorial sessions aim is 

to provide students with support for the work to be done in cu well as other 

complementary works of study in connection with the program. 

Continuous assessment, based on evaluation sheets with consultation and open 

discussion on topics covered in class (30%) and individual research, optional choice 

on topics included in the program (70%). 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
O método expositivo em diálogo, apoiado por análises de filmes e de textos é o factor 

qualitativo determinante da metodologia, suscitando a motivação e participação 

criativa dos alunos. A avaliação nestes moldes permite potenciar oportunidades de 

aprendizagens mais responsáveis, e criar bases de lançamento de linhas de investigação 
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individualizadas. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The lecture method in dialogue, supported by analyzes of films and texts is the 

determining factor of qualitative methodology, raising the motivation and creative 

participation of the students. The assessment in this way allows enhance opportunities 

for learning more responsible, and create launch pads of individual lines of 

investigation. 

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

CHARACTERS MAX) 

BARNOUW, Eric. Documentary: a History of the Non-fiction Film. New York: 

Oxford University Press. 1993 

BAZIN, André. Qu’est-ce que le cinéma? Paris: Cerf-Corlet.1985 

BORDWELL, David. El Cine de Eisenstein. Teoria y Práctica. Barcelona: Paidós.1999 

EISENSTEIN, Sergei. Towards a Theory of Montage, vol. 2. . London: BFI Publishing 

(edited by Michael Glenny and Richard Taylor) 

NICHOLS, Bill. Representing Reality. USA: Indiana University Press. 1991 

“A  Voz do Documentário”. In RAMOS, Fernão Pessoa org. In Teoria Contemporânea 

do Cinema. Documentário e narratividade ficcional. VoI II. São Paulo: Senac. 2005 

“The Documentary form”. In Film Studies, introduction. USA: Routledge. 2007 (4th 

edition) 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


