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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 da Imagem I 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Cinematography - Theory and Practice I 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Maria do Rosário Azevedo de Oliveira 

40 horas: 30 de aulas + 10 de tutorias – lecionamento à turma A  

40 horas: 30 de aulas + 10 de tutorias – lecionamento à turma B 

Total: 80 horas de contato 

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

Maria do Rosário Azevedo de Oliveira 

40 hours: 30 hours per semester effective presential lecturing 

10 hours of  tutorial accompanying during the preparation, shooting and finalizing of 

the Seminar curricular exercises. - Class A & B 

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) 
- Estimular a criatividade dos alunos, levando-os a expressarem-se de forma original 

em termos técnicos e artísticos, mas no âmbito de uma perspetiva social e cultural mais 

ampla. Deste modo desenvolve-se nos estudantes um perfil profissional que tanto serve 

os seus interesses pessoais, como os da sociedade que integram. 

- Fazer com que os alunos saibam trabalhar de forma autónoma e em equipa, sabendo, 

no entanto, valorizar e aplicar, permanentemente, as vivências pessoais e os 

conhecimentos adquididos noutras unidades curriculares. 

- Levar os alunos a compreenderem a necessidade de atualização constante, face à 

permanente evolução tecnológica caraterística do processo de produção e respetiva 

divulgação audiovisual. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

- To stimulate the creativity of students, causing them to express themselves in an 

original way in technical and artistic terms, but within a broader social and cultural 

perspective. Thus develops in students a professional profile that serves both their 

personal interests, as part of society. 

- Make the students know how to work independently and as a team, knowing, 

however, appreciate and apply the personal experiences and knowledge gained in 
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other courses. 

- Take your students understand the need for constant updating in the face of constant 

technological evolution characteristic of production and respective audiovisual 

dissemination process. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
1. Perceção: o olhar e o ver. 

2. A imagem no cinema: o movimento pictórico e a imagem estática.  

3. A captura da imagem cinematográfica: Objectivas.   

4. Principais órgãos e caraterísticas de câmara de cinema.  

5. As funções da equipa de imagem.  

6. Controlo da exposição.  

7. Composição: enquadramentos e sua receção.  

8. "Raccords" de imagem. 

9. Iluminação em exteriores naturais.  

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

1 Perception: look and see. 

2 The picture at the cinema: the pictorial motion and still image. 

3 Capturing the cinematic image: Lenses. 

4 Major parts and characteristics of movie camera. 

5 The work and coordination of the camera crew. 

6 Exposure controls. 

7 Composition: framing and the reception by the spectator. 

8 Continuity in image. 

9 Lighting: natural and artificial sources. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Parte-se do princípio de que a criatividade dos alunos só se pode expressar da melhor 

forma se for inteiramente consciente. Logo há que fazer os alunos reaprenderem a 

olhar, garantindo que conseguem ver as componentes mais ínfimas da imagem e delas 

retirar aproveitamento estético. Porém, o cinema não se faz só com o olhar humano; as 

competências do equipamento técnico que também, à sua maneira, olha a realidade 

e/ou ilusão que se lhe coloca à frente, obriga a um conhecimento mais aprofundado 

desses mecanismos. Daí incidir-se sobre as câmaras de cinema e as suas congéneres 

digitais mais recentes. Isto permite aferir da constante e rápida atualização perceptiva, 

quer por parte do homem, quer por parte das máquinas, e torna clara a cada vez maior 

necessidade de domínio técnico sobre os aparelhos, sem o qual não pode vingar 

qualquer vontade estética. 

Na profissão como na ESTC, as funções da imagem são desempenhadas em equipa, 

dependendo o contributo de cada um dos seus membros … 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

It is assumed that students' creativity can only express in the best way if fully 

conscious. So we have to make students relearn to look, ensuring that they can see the 

tiniest components of the image and make aesthetic use. However, it is not only with 

the human eye that cinema is made; the skills of the technical equipment that also, in 

its way, look at the reality and / or illusion which is in front, requires a deeper 

understanding of these mechanisms. Therefore the focus on cameras and film their 

latest digital counterparts. This allows you to track the constant and rapid updating, 
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either by man or by the machines, and makes clear the growing need for technical 

mastery of the instrument, without which it can not succeed any aesthetic will. 

In professional terms as in ESTC, picture settings are performed in teams, depending 

on the contribution of each of its members … 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
Na medida do possível, as aulas conterão uma parte mais prática e outra mais teórica. 

No primeiro caso, o docente tentará fazer com que os alunos coloquem questões de 

caráter técnico, as quais desencadearão uma exemplificação prática que possa servir de 

esclarecimento adequado. Neste âmbito há espaço para exercícios realizados em 

equipa por alguns alunos, procedendo o docente e os restantes discentes a uma 

observação crítica no decurso dos mesmos. As imagens assim captadas (e que 

consistem, na realidade, em excertos fílmicos) são, de seguida, analisadas para 

poderem servir de referência futura. No segundo caso, verificar-se-á uma explicação a 

nível teórico, com recurso a textos de apoio que constam da bibliografia fornecida. 

A avaliação é contínua com a seguinte proporção: 

Teste teórico 40%  

Trabalho de grupo 25% 

Assiduidade 5% 

Capacidade de trabalho em equipa 10% 

Participação 20% 

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

As much as possible, the classes will contain a more practical part and other more 

theoretical. In the first case, the teacher tries to make students ask questions of a 

technical nature, which will trigger a practical exemplification that can serve as a 

suitable clarification. In this context there is room for team exercises performed by 

some students, the teacher and the other students will make a critical remark in the 

course of them. The images thus captured (and which consists indeed in filmic 

extracts) are then analyzed in order to serve as a future reference. In the second case, 

an explanation of the theoretical level will occur, using documents contained in the 

bibliography provided. 

Assessment practiced in this CU is continuous and based on: 

Theoretical test 40% 

Group assignment 25% 

Attendance 10% 

Teamwork Capacity 5% 

Participation 20% 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
Ao executarem exercícios em pequenos grupos nas aulas de imagem, os alunos podem 

ver e perceber, mas com mais calma e tranquilidade, as eventuais dificuldades dos 

projetos que irão realizar noutros contextos. Simultaneamente, estimula-se o trabalho 

criativo e técnico individual e em equipa em prol de um objetivo comum, contribuindo 

assim para para a própria filosofia da unidade curricular de Seminário de Produção de 

Filmes I. A posterior observação das imagens captadas é indispensável para os alunos 

compreenderem os erros cometidos e corrigi-los, bem como para se consciencializarem 

das consequências dos seus atos num produto fílmico. 

Paralelamente, a aquisição de dados teóricos, que são sempre aplicados, na própria 

aula ou na seguinte, ajuda à verdadeira profissionalização dos alunos e facilita os 
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mecanismos de aprendizagem pessoal, pois que o recurso à bibliografia não é 

dispensado. Sem esta componente mais teórica, os alunos aprenderiam apenas de modo 

intuitivo, o  que não é suficiente para um enriquecimento estético do objeto final nem 

para a prosscução do mais alto cargo da equipa de imagem: direção de fotografia. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

By performing exercises in small groups in class, students can see and understand, 

with more tranquility, the possible difficulties of the projects that will be undertaken in 

other contexts. Simultaneously stimulates the creative and technical work both 

individually and as a team towards a common goal, thus contributing to the very 

philosophy of the curricular unit Grup Film Production I. The subsequent observation 

of the captured images is essential for students understand their mistakes and correct 

them, and to be made aware of the consequences of his acts in a film. At the same time, 

the acquisition of theoretical data, which are always applied in the classroom itself or 

the next, aids true professionalization of students and facilitates mechanisms for 

personal learning, since recourse to the bibliography is not excused. Without this 

theoretical component , students learn only intuitively, which is not enough for an 

aesthetic enrichment of the final object or to achieve the highest position of the camera 

team: the cinematographer. 

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

CHARACTERS MAX) 

Brown, B. (2012). Cinematography : theory and practice : imagemaking for 

cinematographers and directors (second edition ed.). Amsterdam : Elsevier : Focal 

Press. 

Elkins, D. E. (2009). The Camera Assistant’s Manual - FIFTH EDITION. 30 

Corporate Drive, Suite 400, Burlington, MA 01803, USA / Linacre House, Jordan Hill, 

Oxford OX2 8DP, UK: focal press. 

Langford, M. (1979). Tratado de fotografia, uma gramática de técnicas . Lisboa: 

Dinalivro. Langford, M. (1979). Tratado de fotografia, uma gramática de técnicas . 

Lisboa: Dinalivro. 

Langford, M. (1979). Fotografia básica: introdução à fotografia profissional . Lisboa: 

Dinalivro. 

Langford, M. (2008). Langford´s Advanced Photography, 7th Edition. USA: FOCAL 

PRESS. 

Michael Langford, A. F. (2010). Langford’s Basic Photography The guide for serious 

Photographers (Ninth edition ed.). Oxford, UK / Burlington, USA: Focal Press is an 

imprint of Elsevier. 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


