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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

1º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

1ST SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Teoria e Prática de Argumento 1 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Screenwriting - Theory and Practice I 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Mónica Andreia Santana Baptista - 40 horas de contacto (30 de  aulas+10 de tutorias) 

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

Mónica Baptista - 40 hours (30 hours of classes, 10 hours of tutoring) 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Maria de Fátima da Conceição Ribeiro - 40 horas de contacto (30 de  aulas+10 de 
tutorias) 

3. OTHER INSTRUCTORS AND THEIR TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

Mª Fátima Ribeiro - 40 hours (30 hours of classes, 10 hours of tutoring) 

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A 

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Disciplina teórico-prática do. Tem por objecto principal a prática da escrita 
cinematográfica para ficção, em articulação com o Seminário de Produção I, no âmbito 
do qual os alunos trabalham o formato de curtas-metragens.  A disciplina - 1º semestre 
do 1º ano da Licenciatura - visa introduzir os alunos nos formatos e metodologias de 
escrita cinematográfica, desde a ideia inicial à versão final. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

Theory and practice curricular unit (1st year Degree 1st academic semester). Its 

principal objective is the practice of screen writing (fiction), in conjunction with the 

Group Film Project I, under which students work the format of short films. The 

curricular unit aims to introduce students in the formats and methodologies of 

screenwriting, from the initial idea to the final draft. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Introdução a alguns das principais matérias da narrativa e da técnica de escrita para o 
ecrã, designadamente, o esquema dramático (v.g., problema, conflito, resolução), as 
personagens (motivos, intenções, objectivos), formatos e unidades dramáticas, 
composição e fases dos projectos de argumento e elementos associados (título, 
storyline, sinpose, caracterização, trtamento, guião, nota de intenções, etc), 
formatações de scripts, etc. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

Introduction to some of the main issues of narrative and screenwriting, in particular, 
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the dramatic scheme (eg, problem, conflict, resolution), the characters (motives, 

intentions, goals), shapes and dramatic units, composition and phases of projects and 

associated elements (title, storyline, synopsis, characterization, treatment, script, 

statement, etc.), formatting scripts, etc. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
As componentes teórica e prática da disciplina articulam-se tendo em conta o objectivo 
final do semestre - a elaboração de guiões para a rodagem de filmes de 3 minutos.  Os 
conteúdos são, pois, desenvolvidos tendo sempre como referência prática os projectos, 
da ideia ao guião final, destinados à produção das curtas-metragens de ficção a 
apresentar em projecção no final do semestre. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

The theoretical and practical components of the cu are articulated considering the 

final objective of the semester - to develop scripts for shooting 3 minutes short films 

(fiction). The contents are always developed having as a practical reference: the 

projects (the idea to the final script) for production (to be presented at the end of the 

semester). 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
Em articulação com o Seminário de Produção I, os alunos desenvolvem argumentos de 
ficção individuais e projetos em equipas de desenvolvimento. Estes projetos coletivos 
são preparados, rodados, pós-produzidos e projetados após a conclusão das 10 semanas 
de aulas do 1º semestre, e antes do início do 2º semestre. Estes diversos exercícios são 
parametrizados em função dos objetivos pedagógicos de todas as áreas de formação da 
Escola (para além do Argumento, Realização, Produção, Montagem, Som, Imagem). 
A avaliação é contínua. Os alunos são avaliados pela sua capacidade para propor e 
desenvolver  projetos, de acordo com condições de produção dadas e inseridas no 
contexto pedagógico descrito. A avaliação traduz-se do seguinte modo em termos 
percentuais: pontualidade, assiduidade e participação - 30%; trabalhos escritos, 
nomeadamente, duas versões de um projecto de argumento - 70%. 

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

In conjunction with the Seminar on Production of 2, students develop arguments of 

individual fiction and prepare projects in teams. That will be prepared, produced, 

post-produced after the conclusion of the ten weeks of classes. These various exercises 

are parameterized in terms of educational objectives in all areas of training (beyond 

argument,Director,Production,Editing,Sound,Image). 

Assessment is continuous. Students are assessed on their ability to propose and 

develop projects according to the production conditions and inserted in the 

pedagogical context described. The presence and work in teams are crucial in the 

evaluation process. The assessment is reflected in percentage terms as follows : 

Attendance and Participation: 20% of Content Domain Theory: 20% Practical 

Application of Content: 40% Creativity: 20%. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
A articulação teórico-prática da disciplina fica demonstrada na produção dos filmes de 
final de semestre. Os guiões escritos pelos alunos nesta unidade curricular são 
concretizáveis em termos de produção e realização. Os alunos terminam o semestre 
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com o domínio dos conhecimentos básicos para a elaboração de um guião 
cinematográfico de curta-metragem de ficção. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The articulation of theory and practice to achieve the goal of a final film is proven by 

the production of the aformentioned final films of the semester. 

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

CHARACTERS MAX) 

ARISTÓLELES, Poética. Lisboa, IN-CM, 1998. 
FIELD, S., Screenplay, The Foundations of Screenwriting. Dell, N.Y., [1979], 1982. 
McKEE, R., Story. Methuen, Random House, 1998. 
MENDES, J. M., Por quê Tantas Histórias: o lugar do ficcional na aventura humana. 
Coimbra,MinervaCoimbra, 2001. 
VALE, E., Technique of Screen and Television Writing. Boston, Focal Press (Revised 
Edition), 1998. 
Outras referências serão acrescentadas durante o lecionamento da uc. 

10. OBSERVAÇÕES 
Existem dois docentes para as duas turmas desta uc: turma A/Mónica Baptista; turma 
B/ Fátima Ribeiro. O funcionamento é feito em salas e horários diferentes. Todavia, os 
programas, objectivos, metas e metodologias são partilhados pelos docentes. 

10. GENERAL REMARKS 

There are two teachers for the two different classes, in different rooms and schedules. 

However, the programs, goals and methodologies are shared 

 


