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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

5º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

5TH SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Teoria da Montagem III 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Film Editing Theory III 

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 h 

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) 
Procura-se com este programa que o aluno integre os conhecimentos desenvolvidos 
quanto à aliança narrativa/montagem compreendendo a sua aplicação à análise de 
estruturas da longa-metragem e às estratégias actuais de renovação do cinema clássico. 
Pretende-se que ganhe competências quanto à exploração e reflexão no domínio de 
cinematografias e estratégias estilísticas individuais diversificadas, de modo a ir 
identificando o seu próprio ponto de vista dentro do cinema. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

With this program we aim to integrate editing studies with narrative in relation to long 

feature film techniques and with current strategies of renovation of classic cinema. 

Intended to gain skills on the reflection in the field of individual stylistic strategies of 

contemporary cinema the student will get closer to the identification of his own 

subjectivity within film currents. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Este Programa propõe uma reflexão em torno das relações entre montagem e narrativa. 
Ocupamo-nos da estrutura de longas-metragens, e tentamos compreender como as 
diferentes dimensões da montagem servem a coesão e progressão do filme, a sua 
clareza narrativa. Analisamos as possibilidades expressivas da montagem que se abrem 
no processo de renovação do cinema clássico, da intensificação das suas práticas, em 
torno de figuras como a ‘repetição’ e a ‘alternância’. Consideram-se ainda algumas das 
questões levantadas por formas narrativas não lineares em relação com a montagem. 
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5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

This program proposes a reflection on expressive editing and its relation with the 

narrative. 

We deal with the expressive possibilities of editing that will rise from the renovation of 

classical cinema. We analyze most techniques regarding unity, narrative clarity and 

progression supported by the editing process. We evaluate the use of leit-motifs, 

foreshadowing, dating or dialogue-hooks. We will approach the way editing can deal 

with non linear narratives. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Este programa, pela diversidade e actualidade das propostas cinematográficas 
analisadas, pela utilização de dispositivos teóricos testados pelos alunos de montagem 
e pela contribuição das competências adquiridas por alunos de outras áreas de estudo 
(trata-se de uma UC optativa), permite a possibilidade de um tempo de reflexão sobre a 
montagem, as formas e o sentido no cinema que se faz actualmente, abrindo caminho à 
definição das estratégias individuais dos alunos. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

The diversity and current impact of film proposals analyzed in classes allows the 

possibility of a reflection time on the importance of editing in contemporary cinema 

paving the way to the definition of the students individual strategies. 

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 bibliográfico 
necessário aos trabalhos de investigação a realizar na uc. 
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 the CU as 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) 
Tratando-se de uma UC optativa, a ela acorrem alunos de diversas áreas. O método 
expositivo acompanhado por análises de filmes permite que a abordagem das questões 
se possa abrir a todos os alunos. A definição personalizada das linhas de investigação e 
o peso dado à elaboração dos trabalhos individuais é o ponto chave desta metodologia, 
em coerência com as necessidades de valorização do percurso identitário do aluno, 
gerando uma sustentação informada e consistente das opções a seguir. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

Students from different areas have access to this CU so the lecture method 

accompanied by films analysis allow the approach of the questions open to all 
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students. The custom setting of research lines and the weight given to the development 

of individual work is the key point of this methodology, consistent with the recovery 

needs of the identity of the student route, hopefully leading to an informed and 

consistent support of the following professional options. 

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

CHARACTERS MAX) 

EISENSTEIN, Sergei. 
“Dickens, Griffith and the Film Today”. Film Form: Essays in Film Theory. New York 
and London: HBJ Book. 1949 
 “A Course in Treatment”. Film Form: Essays in Film Theory. New York and London: 
HBJ Book. 1949 
THOMPSON, Kristin. Storytelling in the New Hollywood. Cambridge, Massachusetts: 
Harvard University Press.1999 
BORDWEL, David. The way Hollywood tells it – story and style in modern movies. 
USA: University of California Press. 2006 
RICHIE, Donald. Ozu. California: University of California Press. 1974 
ISHAGHPOUR, Youssef. Formes de l’impermanence – le style de Yasujiro Ozu. 
Tours: Éditions Léo Scherer. 2002 
PARENTE, André. Narrativa e Modernidade: os cinemas não narrativos do pós-guerra. 
Campinas: Papyrus. 2000 
FUJIWARA, Chris. Jacques Tourneur – The Cinema of Nightfall. USA: McFarland & 
Company, Inc. Publishers. 1998 

10. OBSERVAÇÕES 
Indica-se aos alunos uma extensa filmografia consistente com o Programa. A 
bibliografia e filmografia propostas são base dos trabalhos de investigação e são 
oferecidas em termos opcionais e exemplificativos. 

10. GENERAL REMARKS 

It is indicated to students an extensive filmography consistent with the program. The 

bibliography and filmography proposals are the basis of research work and are 

offered in optional and exemplary terms. 

 


