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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 e Prática Fotográfica IV 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Photography - Theory and Practice IV 

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 em tutoria 

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

António Leonardo Oliveira Ribeiro Simões 

30 hours of classroom lessons 

10 hours of tutoring 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) 
A principal intenção desta UC é criar condições para que os alunos se predisponham a 

olhar com sentido critico os fenómenos de luz natural no dia a dia. Uma das formas de 

encarar o trabalho de iluminação e, consequentemente, a fotografia em cinema é pela 

recriação da luz tal como a vemos. Em larguíssimas situações, tanto em estúdio como 

em decor natural, a iluminação deve obedecer às convenções de verosimilhança. Pela 

observação de filmes, pinturas e fotografias procura-se transmitir aos alunos, a 

importância de se observar atentamente os fenómenos de luz. Em complemento  ao 

esforço de observação, estabelecem-se exercícios práticos, a desenvolver pelos alunos 

a partir das formas da luz natural. Criando as condições acima descritas pretende-se 

que os alunos ampliem a sua consciência na utilização dos equipamentos de 

iluminação, tanto em complementaridade com a luz natural como sob a sua ausência 

quando a iluminação só se torna possível através da luz artificial. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The main intention of this course is to create conditions for students to look with a 

critical sense towards natural light phenomena in everyday life. One way of looking at 

the work of illumination and hence the picture in cinema is the recreation of light as 

we see it. In many situations, both in the studio and in natural settings, the lighting will 

conform to the conventions of verisimilitude. By watching films, paintings and 

photographs the objective is to awake students to the importance of carefully 
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observing the phenomena of light. In addition to this observation effort, practical 

exercises are set-up, done by students from the forms of natural light. By creating the 

conditions described above, it is intended that students expand their awareness in the 

use of lighting equipment, both to complement the natural light and under its absence 

when lighting is only mad possible through the use artificial light. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Será pedido aos alunos a execução de dois exercícicos práticos. 

Um, implicará a apresentação semanal de um registo em imagem de uma situação de 

luz que seja fruto de uma observação pessoal e subjectiva. Este trabalho será 

apresentado na aula e discutido pela turma. Para a realização deste trabalho sugere-se 

que os alunos registem num espaço físico que faça parte do seu quotidiano, por 

exemplo o interior da escola, ou a quarto de cada um, ou então a vista da janela do 

quarto as formas de luz que aí se encontram. 

Outro exercício prático será a execução de um trabalho de chroma-key. O aluno terá de 

criar uma situação de filmagem pelo processo de chroma  e a mesma situação em 

ambiente real. Com este exercício pretende-se conseguir dois objectivos: um a 

aprendizagem da execução de croma, outro a comparação da imagem resultante pelo 

dois processos. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

Students will be asked to perform two practical exercises. 

One will entail a weekly submission of an image of a lighting situation that is the result 

of a personal and subjective observation. This work will be presented in class and 

discussed by the class. For this work it is suggested that students photograph in a 

physical space that is part of their daily lives, for example the interior of the school, or  

of each room, or the view from the bedroom window, of light forms visible there. 

Another practical exercise will be the execution of a chroma-key work. The student 

will create a shooting situation through the process of chroma and the same situation 

in a real environment. With this exercise it is intended that the student will achieve two 

objectives: one is to learn how to perform chroma; another is to compare the resulting 

images. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
A questão é fazer ver aos alunos que a luz natural deve ser o ponto de partida do 

trabalho de fotografia em cinema. Os dois exercícios práticos propostos estão 

directamente relacionados com esta preocupação. Pede-se aos alunos que façam um 

trabalho de observação e, em simultâneo,  o registo dessa observação com uma 

máquina  com características técnicas que se irão colocar entre a observação e o 

registo. Com o trabalho de chroma-key, os alunos terão ocasião de conhecer uma 

técnica muito utilizada presentemente e ao mesmo tempo, pela comparação, perceber 

as limitações e as características da mesma. Por último, pretende-se que os alunos 

encontrem a sua própria sensibilidade e sejam confrontados com as tecnologias. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

The important thing here is for students to realise that natural light should be the 

starting point of the photography work in cinema. The two proposed practical 

exercises are directly related to this concern. Students are asked to make a work of 

observation and, simultaneously, the registration of that observation with a machine 

with technical features that will arise between the observation and recording. With the 
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work of chroma-key, students will have the opportunity to meet a widely used 

technique at present and at the same time, by comparison, realize the limitations and 

features of said technique. Finally, it is intended that students find their own sensitivity 

and at the same time, faced with the technologies 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A avaliação será feita em três parâmetros: 

Assiduidade e participação nas aulas  20% 

Domínio dos conteúdos práticos       40% 

Domínio dos conteudos teóricos       40% 

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

The evaluation will be done in three parameters: 

Attendance and class participation 20% 

Practical contents 40% 

Theoretical contents 40% 

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 

subjacentes ao trabalho cinematográfico. 

Pretende-se criar um ambiente de valorização da procura de soluções próprias, de cada 

aluno, tendo como base o estudo e a observação de exemplos em obras de referência, 

para além da 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. 

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. 

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

CHARACTERS MAX) 

Painting With Light” 

John Alton 

University of California press 

 

“Lighting for Television And Film” 

Gerald Millerson 

Focal Press 

 

Lighting Technology A guide for television, Film and Theatre” 

Brian Fitt / Joe Thornley 

Focal Press 

 

“Cinematography Theory and Practice – Image Making for Cinematographers, 
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Directors and Videographers” 

Blain Brown 

Focal Press 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


