
 

1/5 
 

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 e Prática Fotográfica I 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Photography - Theory and Practice I 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Prof. Ruth Iana Paul de Sousa Ferreira 
30 horas de aulas presenciais  
10 horas de tutoriais de apoio: a trabalhos solicitados pela professora, à preparação dos 
projetos conjuntos de seminário e complementares, a questões levantadas pelos alunos 
no âmbito da área de imagem 

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

Prof. Ruth Iana Paul de Sousa Ferreira 

30 hours of presential lessons 

10 hours of supportive tutoring: with respect to work requested by the professor, to the 

preparation of joint projects for the seminar as well as complementary work regarding 

questions raised by the students within the area of photography. 

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) 
Unidade curricular, teórico-prática, que visa aprofundar os conhecimentos adquiridos 
pelos alunos no ano precedente no que diz respeito à imagem fotográfica, tanto fixa 
como em movimento, através da aprendizagem: 
- da composição, funcionamento e uso dos equipamentos de trabalho, como câmaras, 
projetores e acessórios; 
- da teoria e prática das características dos materiais de uso corrente ou excecional, 
como a película e os sensores;  
- da identificação e reconhecimento das técnicas usadas e 
- da reflexão sobre a linguagem visual, elementos plásticos e respetivas escolhas. 
Desenvolvendo e solidificando os conhecimentos técnicos e estimulando o uso da 
observação da experiência quotidiana, da análise de obras já existentes e da 
transversalidade de técnicas e conteúdos nas artes visuais, pretende-se que os alunos 
adquiram capacidade autónoma de elaboração, observação e interpretação de imagens 
fotográficas/cinematográficas. 
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4. LEARNING OBJECTIVES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE DEVELOPED 

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

Curricular unit, theoretical and practical, the objective of which is to deepen the 

knowledge acquired by the students during the previous year, with respect to the 

photographic image, both still and moving: 

-  about the makeup, functioning and use of the working equipment, such as cameras, 

projectors and accessories; 

-  about handling and recognizing the characteristics of the materials used normally or 

exceptionally, such as film and sensors; 

- about identifying and recognizing the techniques used and 

- reflections on the visual language, plastic elements and respective choices. 

 

By way of developing and consolidating the technical knowledge and encouraging the 

use of their observation of the daily experience, the analysis of already existing works 

and of the transversal nature of techniques and contents in the visual arts, the students 

are led to acquire an autonomous capability for elaborating, observing and 

interpreting fotographic/cinematographic images. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Fatores técnicos e de conteúdo que influenciam a natureza e qualidade da imagem 
(primeira parte): 
 
A luz 
Suas características e natureza, transmissão, absorção, reflexão, refração. 
A lei do inverso do quadrado da distância, sua importância na aplicação prática. 
 
Objetivas 
Tipos de lentes e suas características, a profundidade de foco, a câmara obscura.  
Sua contribuição para a linguagem fotográfica: 
Distância focal, ângulo de campo visual, a perspetiva; 
 
Exposição 
O diafragma. 
Os instrumentos de medição da luz: fotómetros e monitores de comprimento de onda.  
As variantes e a escolha da exposição correta. 
 
O registo analógico a Preto e Branco. 
A emulsão e sua sensibilização. Suas características. 
A exposição, a revelação e a ampliação. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

The technical factors and contents which influence the nature and quality of the image 

(first part): 

 

Light 

Its characteristics and nature, transmission, absorption, reflection, refraction. 

The inverse-square law and its importance for the practical application. 

 

Lenses 

Types of lenses and their characteristics, depth of focus, the camera obscura. 

Its contribution to the photographic language: 
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Focal length, angle of the visual field, perspective; 

 

Exposure 

The diaphragm. 

The light measuring instruments; photometers and wave length monitors. 

The variatios and choice of the correct exposure. 

 

The black-and-white analog photographic process. 

The emulsion and its impression. Its characteristics. 

Exposing, developing and enlarging. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
O estudo das vertentes técnicas da construção das imagens fixa e em movimento 
permitem um conhecimento dos procedimentos tanto ao nível individual como ao nível 
do trabalho de grupo que viabiliza não só a identificação dos métodos usados no 
âmbito dos trabalhos da cadeira como uma base para a análise de trabalhos visuais ou 
audiovisuais já existentes, tanto fotográficos e cinematográficos, como em obras de 
artes plásticas. Através deste conhecimento, torna-se possível um trabalho de 
conceção, tanto técnico como conceptual, investindo na aplicação prática das escolhas 
estéticas, que visa a construção de elementos visuais com bases consistentes e 
coerentes ao nível das várias componentes da linguagem artística: conceito, 
composição, iluminação, registo, exposição/exibição e interpretação. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

The study of the technical aspects of the construction of still and moving images allows 

the students to acquire knowledge of the procedures, both on the individual as well as 

on the of team work levels, enabling them to identify the methods used as regards their 

work for the discipline. In addition, it also serves as a basis for the analysis of already 

existing visual or audiovisual works, both photographic and cinematographic, as well 

as works in the fine arts. This knowledge makes it possible to create work, both 

technical and conceptual, by investing in the practical application of  aesthetic choices 

with the purpose of constructing visual elements based on consistent and coherent 

foundations as far as the various components of the artistic language are concerned: 

concept, composition, ilumination, registering, exposure/exhibition and interpretation. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A metodologia baseia-se na aprendizagem e consolidação de noções técnicas, através 
da abordagem e exposição de cada temática. Na medida do possível, esta 
aprendizagem será aplicada a trabalhos regulares de carácter prático desenvolvido 
pelos alunos de forma autónoma individual ou em grupo. A partir do visionamento 
destes elementos, durante o período letivo, constitui-se uma base de trabalho de análise 
sobre os efeitos resultantes, desenvolvimento e aperfeiçoamento de métodos e técnicas. 
Assim sendo, é de grande importância a presença e participação de todos os envolvidos 
durante as aulas, para o bom encaminhamento dos trabalhos e para o estabelecimento 
de matérias variadas em conteúdo. 
 
A avaliação é contínua com a seguinte proporção: 
Teste teórico 50% 
Trabalho prático 35% 
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Assiduidade e participação 15% 

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

The methodology is based on learning and consolidating technical notions by way of 

approach to and exposition of each subject. As far as possible this learning will be 

applied to regular practical work to be executed autonomously by the individual 

students or in groups. The observation of these elements during the course of the 

school year, serves as a foundation for the work of analysing the resulting effects, as 

well as for the development and improvement of methods and techniques. Therefore, 

the presence and participation of everybody involved during classes is of the utmost 

importance for the correct progression of  work and for establishing a variety of 

subject matters in terms of contents. 

 

The evaluation is continuous, the proportions being as follows: 

Theoretical test 50% 

Practical work during the course of the semester 35% 

Assiduousness and participation 15% 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
O estudo das componentes caraterísticas dos instrumentos e materiais de trabalho 
proporciona aos alunos um conhecimento das técnicas e procedimentos que lhes 
permite tomar decisões nas variantes de cada trabalho proposto, conferindo-lhes a 
capacidade de resposta a problemas que se lhes apresentem na aplicação prática de 
noções e conceitos. 
 
A sua aplicação regular à prática dos temas de trabalho, permite um relacionamento 
constante da teoria com a produção de objetos visuais, quer sejam fotografias ou 
imagens em movimento cinematográficas ou audiovisuais de outra natureza. A 
referência de objetos de ordem artística já existente, possibilita desenvolver e 
aprofundar a literacia visual, fundamentada na história das artes, com uma eventual 
ênfase na fotografia, no cinema e na pintura, que permite uma abordagem mais 
consistente à análise dos objetos elaborados no âmbito da cadeira. 
 
A prática regular de trabalhos visuais estimula nos alunos, por um lado, o hábito do 
uso regular da imagem como forma de expressão, por outro, uma familiarização com 
este género de linguagem tanto ao nível da sua conceção e produção como ao nível da 
sua interpretação. 
 
A análise e reflexão conjunta sobre os trabalhos efetuados proporcionam uma 
aprendizagem comum entre os alunos, tomando partido dos contributos individuais de 
cada um, estimulando a análise e crítica conjunta dos conteúdos e da adequação das 
decisões técnicas e estéticas, mediante os resultados. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The study of the characteristic components of work instruments and materials provides 

the students with the necessary knowledge of the techniques and procedures that 

allows them to make decisions about the variables of each proposed work, enabling 

them to find the answers to problems that may arise in the practical application of 

notions and concepts. 
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Their regular application to the practice of the work topics makes it possible to 

constantly relate theory with the production of visual objects, be they photographs or 

moving images, cinematographic or audiovisual of a different nature. The reference to 

already existing objects of an artistic nature makes it possible to develop and deepen 

the visual literacy, based on the history of the arts with a possible emphasis on 

photography, cinema and painting which allows a more consistent approach to the 

analysis of objects elaborated within the context of the discipline. 

 

The regular practice of visual work stimulates in the students, on the one hand, the 

habit of a regular use of the image as a form of expression and, on the other hand, 

familiarizes them with this type of language, both on the conceptional level and on the 

level of its interpretation. 

 

The joint analysis of and reflection on the works carried out affords shared learning 

among the students, taking advantage of the individual contributions of each of them, 

stimulating the joint analysis and critique of the contents and the appropriation of the 

technical and aesthetic decisions, in view of the results. 

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

CHARACTERS MAX) 

Aumont, Jacques: A IMAGEM, Edição Texto & Grafia, Lisboa, 2009 
Langford, Michael: FOTOGRAFIA BÁSICA, 5ª edição, Dinalivro, Lisboa, 2002 
Langford, Michael: TRATADO DE FOTOGRAFIA, Dinalivro, Lisboa, 1994 
Langford, Michael & Bilissi, Efthimia: FOTOGRAFIA AVANÇADA DE 
LANGFORD, 8ª edição, Bookman (edição brasileira), 2012 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


