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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

6º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

6TH SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Teoria da Montagem IV 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Film Editing Theory IV 

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) 
Este programa pretende que os alunos desenvolvam capacidades de reflexão em torno 
dos modos de produção de sentido do filme, do ponto de vista da experiência do 
espectador. Partindo do quadro teórico proposto, os alunos desenvolvem um pequeno 
argumento teórico sobre um filme e uma aplicação prática de montagem que lhe 
corresponda de modo a desenvolver competências no interior de uma relação produtiva 
entre montagem e mise-en-scène. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

With this program we intend to train analytical skills on the connection between mise-

en-scène and editing forms. Starting from the proposed filmography, students develop 

an editing conceptual application, considering de viewer/editor experience. The main 

objective is to prepare the future editors with autonomous thinking fully understanding 

the importance of their task. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Este programa procura uma actualização do estudo das teorias da montagem em 
ligação com o cinema actual. 
Como pode o gesto da montagem, desde a concepção à pós-produção, fazer surgir a 
força do filme sem deixar de estar sintonizado com o seu movimento material? 
Como continuar a trabalhar o modelo dramático submerso sob os hábeis paralelismos e 
indeterminações temporais do cinema actual? 
Entre o modo da construção orgânico do filme que busca o Efeito,  e o mais  
imprevisível e instável modo que produz a Afecção, a montagem potencia a relação 
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com o espectador, gerindo a energia da mise-en-scène por meio de ligações e 
intervalos, ritmos e paralelismos, nunca deixando de ser ao mesmo tempo um exercício 
provisório. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

How can the act of assembly, from design to post-production, bring up the strength of 

the film while remaining attuned to its material movement? 

How to continue to work the dramatic model submurged under the skillful parallels 

and indeterminate temporalities of the current cinema? 

With this program we follow the recent evolution of film studies, considering editing 

and  mise-en-scène. Notions such as effect and afection, embodied perception, 

experience are kee notions to the editor. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Este programa, proporcionando ao aluno a possibilidade de um tempo de reflexão 
sobre a importância da montagem e mise-en-scène na experiência do cinema, constitui-
se como um treino de aptidões do montador/cineasta criativo em fase final da sua 
formação. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

This program, giving the students the possibility of a slow analytical time on editing 

and mise-en-scène tools regarding the viewer experience, constitutes as a significant 

skills training  in the final phase of their studies. 

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 o apoio e esclarecimento 
necessários à elaboração dos trabalhos da uc. 
A avaliação é contínua, baseada em fichas de avaliação com consulta e discussão 
aberta sobre os temas tratados em aula (10%) e um trabalho final constituído por uma 
montagem de uma ‘cena-emblema’ acompanhada de uma justificação teórica. (70%+ 
20%). 

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

Teaching methods consist of lecture classes and analysis of films and texts. In the 

sessions tutorials aim is to provide students with the support and clarification 

necessary for the preparation of the work of CU. 

Continuous assessment, based on evaluation sheets with consultation and open 

discussion on topics covered in class (10%) and a final work consisting of a 

conceptual editing of a 'scene-badge' accompanied by a theoretical justification. (70% 

+ 20%). 

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 com formação em diversas áreas. 
O método expositivo acompanhado por análises de filmes e textos permite que a 
abordagem das questões se abra a todos os alunos que procuram este Programa 
possibilitando que cheguem a bom termo na execução do trabalho final, cuja 
apresentação e discussão constitui o momento chave da aprendizagem, em coerência 
com os objectivos definidos. 
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8. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODS AND THE LEARNING 

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The lecture method accompanied by analyzes of films and texts allows the approach to 

issues to be open to all students seeking this program enabling them to reach the 

execution of the final work. The presentation and discussion of this work is the key 

moment of learning, consistent with the objectives set. 

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

CHARACTERS MAX) 

ASSAYAS, Olivier. Hou Hsiao-hsien. Paris: Cahiers du Cinéma/Auteurs 
BORDWELL, David. On the History of Film Style. McGraw-Hill International 
Editions 
DELEUZE, Gilles. L’Image-Mouvement. Paris: Les Éditions de Minuit.1983 
DELEUZE, Gilles.L’Image-Temps. Paris: Les Éditions de Minuit.1985 
MITRY, Jean. Esthétique et Psychologie du Cinéma. Paris: Éditions Universitaires, 
1990 
EISENSTEIN, Sergei. Film Form. Essays in Film Theory.New York: HBJ Book. 1949 
RAMOS, Fernão Pessoa (org.). Teoria Contemporânea do Cinema (I).  São Paulo: ed. 
Senac.2005 
PARENTE, André. Narrativa e Modernidade: os cinemas não-narrativos do pós-
guerra. Campinas: Papyrus. 2000 
THOMPSON, Kristin. Storytelling in the New Hollywood. Cambridge, Massachusetts: 
Harvard University Press.1999 

10. OBSERVAÇÕES 
Indica-se em sala uma extensa filmografia consistente com o Programa. Uma 
bibliografia completa é fornecida aos alunos em termos opcionais e exemplificativos. 

10. GENERAL REMARKS 

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

complete bibliography is provided to students in optional and exemplary terms. 

 


