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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

2º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

2ND SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Teoria e Prática da Imagem II 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Cinematography - Theory and Practice II 

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 

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

Prof. 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 

 

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 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) 
- Ser capaz de justificar as suas opções por um ou outro workflow de imagem da sua 

criação até a sua finalização, 

- Conhecer e explorar as características dos suportes e dos materiais, naturais e 

artificiais com que se "escreve com luz" neles. 

- Saber adequar a resposta humana e dos materiais ao espectro eletromagnético e as 

suas implicações técnicas de modo a obter uma imagem "correta" e esteticamente 

interessante. 

- Reconhecer as necessidades técnicas e implicações estéticas e narrativas ao utilizar os 

movimentos de câmara. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

- Be able to justify their choices by a workflow image from its inception to its 

conclusion, 

- To know and explore the characteristics of the supports and lighting materials, 
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natural and artificial that we use to "write with light". 

- Know the human response to the electromagnetic spectrum and adapt materials 

considering their technical characteristics in order to obtain a "correct" and 

aesthetically interesting image. 

- Recognize the technical, aesthetic and narrative implications when using the camera 

movements. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
1.O workflow em película e suporte digital 

2.As características da luz (espectro eletromagnético. Saturação, tonalidade e 

luminância. Reação da luz perante uma superfície) 

3.A captação e exposição da imagem (formas de medição de luz) 

4.A iluminação com luz artificial (luz dura, luz difusa) 

5.A temperatura de cor (filtros de correção, compensação de cor) 

6.Movimentos de câmara (panorâmicas vertical, horizontal, travelling, câmara á mão) 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

1.The workflow in film and digital media 

2.The characteristics of light (electromagnetic spectrum. Saturation, hue and 

luminance. Reaction of light towards a surface) 

3.The capture and image exposure (forms of light metering) 

4.The lighting with artificial light (hard light, soft light) 

5.The color temperature (color correction and color compensation filters) 

6 Camera movements (vertical and horizontal panoramic, traveling and Handheld) 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Cinema começou por ser imagem e ainda hoje é uma arte em que a imagem se reveste 

de particular importância. Todo o lado criativo da fotografia em movimento implica 

um conhecimento técnico, atualizado, pois está em constante evolução. Cada vez mais 

essa progressão é muito rápida (software de câmaras, opções de iluminação, formatos 

de gravação) e implica um constante conhecimento das opções técnicas que se podem 

refletir esteticamente, por isso é fundamental perceber os workflow disponíveis e suas 

implicações. Torna-se assim necessário abordar estas diferentes questões para produzir 

imagens tecnicamente corretas e esteticamente produtoras de um sentido. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

Cinema began as image and is still an art in which the image is of particular 

importance. All the creative side of photography in motion implies a technical, 

updated knowledge, since it is constantly evolving. Increasingly, this progression is 

very fast (camera software, lighting options, recording formats) and implies a constant 

knowledge of technical options that may reflect aesthetically, so it is critical to realize 

the workflow available and their implications. It thus becomes necessary to address 

these different issues to produce technically correct and aesthetically meaningful 

images. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
Colocação de questões aos alunos, sempre que possiveis práticas, sobre os conteudos 

programáticos a serem dados na aula. Explicação teorica sobre as materias exploradas. 

Exercicios em ambiente de rodagem sobre as questões abordadas. Os alunos são 

motivados a trabalhar em equipa, promovendo-se a entreajuda e o desenvolvimento do 
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respeito pela função desempenhada por cada um, em prol de um objectivo comum, o 

filme. 

 

A avaliação é contínua com a seguinte proporção: 

 

Teste teórico 40%  

Trabalho de grupo 25% 

Assiduidade 10% 

Capacidade de trabalho em equipa 5% 

Participação 20% 

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

Asking questions to students whenever possible practices on the syllabus to be given in 

class contents. Theoretical explanation on the matters explored. Exercises in shooting 

environment on the issues. Students are motivated to work in a team, promoting the 

development of mutual aid and respect for the role played by each, towards a common 

goal, the movie. 

 

Assessment is continuous with the following ratio: 

 

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 práticos nas aulas de imagem, em simulação de rodagem, os 

alunos, podem mais facilmente ser colocados em situações de carácter real, com 

diversas questões a resolver, obrigando-os a uma maior capacidade de resposta 

adequada assim como de ligação com o trabalho dentro da sua equipa de imagem e 

equipa alargada de cinema. Simultaneamente, estimula-se o trabalho técnico e criativo 

individual e de equipa em prol de um objetivo comum. Ao lidar com os equipamentos 

técnicos em espaços reais os alunos podem desenvolver o conhecimento teórico dado 

em aula aplicando-o em situações novas. A observação colectiva dos exercícios e a 

avaliação das escolhas assim como dos efeitos conseguidos promovem uma progressão 

técnica, estética e do sentido crítico e autocritico dos alunos. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

To perform practical exercises in class picture in shooting simulation, students can 

more easily be placed in realistic situations, with various issues addressed, forcing 

them to greater responsiveness as well as proper connection with the work in his team 

of image and enlarged film team. Simultaneously stimulates the technical and creative 

work, both individually and either team towards a common goal. When dealing with 

technical equipment in real spaces students can develop the theoretical knowledge 

given in class by applying it in new situations. The collective observation of the 

exercises and the evaluation of choices as well as the effects achieved promote 

technical, aesthetic and critical sense and self-progression of students. 
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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 

      

 


