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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 e Prática Fotográfica III 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Photography - Theory and Practice III 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
António Leonardo Oliveira Ribeiro Simões 
30 horas de aulas presenciais 
10 horas de aulas tutoriais destinadas a resolver questões levantadas pelos alunos para 
a resolução dos trabalhos práticos, apresentação de trabalhos e esclarecimentos sobre a 
material dada. 

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

António Leonardo Ribeiro Oliveira Simões 

30 hours of classroom lessons 

10 hours of tutorials lessons 

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) 
Fomentar a aquisição de conhecimentos teóricos presentes na operação dos 
equipamentos de câmara e iluminação. 
Aprofundar os conhecimentos dos fenómenos do espectro da luz visível e de óptica. 
Procura através da observação de cenas de filmes analisar a imagem cinematográfica. 
Fornecer aos alunos conhecimentos no sentido dos preparar para o estabelecimento de 
critérios próprios no decorrer do trabalho de director de fotografia e/ou operador de 
câmara. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

Encourage the acquisition of theoretical knowledge necessary for the operation of the 

camera and lighting equipment. 

Deepening the knowledge of the phenomena of the visible light and optical spectrum.  

To analyze the cinematic image through watching movie scenes. 

Provide students with knowledge in the sense of preparing for the establishment of 

proper criteria during the work of cinematographer and / or camera operator. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
1 Contextualização teórica de noções de temperatura de cor. 
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Observação de cenas de filmes em que seja patente a utilização de valores diferentes de 
temperatura de cor nas fontes de luz. 
Realização de um trabalho prático com câmara fotográfica digital em que o aluno usa 
de forma programada variações de temperatura de cor nas fontes de luz. 
 
2 Apresentação da noção de macrofotografia, lentes específicas e equipamentos 
disponíveis na escola para a realização de macrofotografia. 
Realização de um trabalho prático de macrofotografia em película diapositivo. 
 
3 Apresentação teórica das aberrações ópticas e das características do vidro óptico. 
A presentação de algumas especificidades de construção das objectivas. 
 
4 Observação/visionamento, no ponto de vista do trabalho de câmara e iluminação, de 
cenas de filmes. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

1 Contextualization of theoretical concepts of color temperature. 

Observation of movie scenes where the use of different values of color temperature 

light sources is remarkable. 

Completion of a practical work with digital camera in which the student 

programmatically uses variations in the color temperature of the light sources. 

 

2 Presentation of the concept of macro photography, specific lenses and equipment 

available at the school for performing macro photography. 

Completion of a practical work of macro photography on slide film. 

 

3 Theoretical presentation of optical aberrations and characteristics of optical glass. 

Presentation of some specific constructions of lenses. 

 

4 Viewing scenes of movies with an emphasis on the camera work and lighting. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
O trabalho de imagem em cinema, como se verifica na profissão, é um trabalho 
essencialmente prático. As “máquinas” -câmaras e projectores- para serem manuseadas 
não obrigam a conhecimentos teóricos para lá do simples conhecimento do  manual de 
instrução. O funcionamento destas “máquinas” num contexto cinematográfico, 
obrigam a um grande leque de conhecimentos que vão desde o entendimento de 
fenómenos cientificos de física, química e óptica, em conjunto com conhecimentos de 
âmbito artístico. Assim é importante, ligar a vertente técnica com a artística e em 
simultâneo, criar situações práticas para percepcionar a forma como os alunos  
assimilam o conhecimento. 
Desta forma procura-se equipar os alunos com conhecimentos técnico-artísticos , sem 
esquecer que o fim ultimo é o conhecimento do trabalhar em cinema. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

The image work in film, as seen in the profession, is an essentially practical work. The 

“machinery"(cameras and projectors) to be handled do not require theoretical 

knowledge beyond mere knowledge of the instruction manual. The operation of these 

"machines" in a cinematic context however, requires a wide range of expertise, from 
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the understanding of scientific phenomena in physics, chemistry and optics, to a 

knowledge that is artistic in nature. So it's important to connect the technical side with 

the artistic and simultaneously create practical situations to perceive how students 

assimilate knowledge. 

Thus we seek to equip students with technical and artistic knowledge, without 

forgetting that the ultimate end is the knowledge of working in film. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
Sempre que possível a apresentação da matéria teórica será apoiada com a observação 
de exemplos práticos. 
Pretende-se que os conhecimentos teóricos adquiridos sejam contextualizados com 
referências concretas. 
Será proposto a realização de exercícios práticos individuais, no laboratório de 
fotografia ou no estúdio. Estes trabalhos serão discutidos e analisados em aula. 
 
A avaliação será feita tendo em conta os três campos abaixo descritos. 
Assiduidade e Motivação              20% (presença nas aulas e participação) 
Domínio dos conteúdos teóricos   45% (teste escrito) 
Domínio dos conteúdos prático    35% (exercício práticos) 

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

Whenever possible the presentation of theoretical material will be supported by the 

observation of practical examples. 

It is intended that the theoretical knowledge is contextualized with specific references.  

The realization of individual practical exercises, the photo lab or studio will be 

proposed. This work will be discussed and analyzed in class. 

 

The assessment shall be made taking into account the three fields described below. 

Attendance and Motivation (20% class attendance and participation) 

Theoretical content 45% (written test) 

Practical content 35% (practical exercise) 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
Procura-se que os alunos tenham compreensão teórica das operações práticas que estão 
subjacente ao trabalho cinematográfico. 
É intenção criar um ambiente de valorização da procura de soluções próprias, tendo 
como base o estudo e a observação de exemplos em obras de referência, e, a criação de 
exemplos desenvolvidos pelo aluno. 
Assim, há a preocupação de estabelecer, na avaliação, um quase equilíbrio entre os 
domínios do conhecimento teórico e prático. No entanto, é  atribuído maior relevância 
em percentagem ao teórico, à compreensão dos conceitos. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

This course seeks to give students theoretical understanding of practical operations 

underlying the cinematic work. 

It is intended to create an atmosphere where the search for personal solutions by each 

student, based both on the study and observation of examples in works of reference, 

and the creation of their own examples, is valued. 

Thus, there is the goal of establishing a balance between the fields of theoretical and 

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

CHARACTERS MAX) 

Tratado de Fotografia de M. J. Langford 
Editora Dinalivro / Martins Fontes 
 
Fotografia Básica de M. J. Langford  
Editora Dinalivro / Martins Fontes 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


