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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

1 SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

1ST SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Teoria e Prática da Montagem I 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Editing - Theory and Practice I 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Margarida Sofia Clímaco de Albuquerque Leitão 40h (tA) + 40h (tB) Total 80h 

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

Margarida Sofia Clímaco de Albuquerque Leitão 40h (tA) + 40h (tB) Total 80h 

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) 
Pretende-se que o aluno desenvolva conhecimentos teórico-práticos de montagem a 
um nível introdutório, bem como aptidões para a sua aplicação no estudo de casos 
concretos. O desenvolvimento de competências de montagem aplicadas aos filmes 
produzidos no final do semestre abrange dois aspectos complementares: o treino das 
tarefas e processos específicos da montagem digital é acompanhado por significativo 
envolvimento analítico dos filmes. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

It is intended that the student develops theoretical and practical knowledge on film 

editing at an introductory level and skills for its application in case studies. The 

development of editing skills applied to films produced at the end of the semester 

should cover two complementary aspects, the training of the workflow of digital 

editing must be accompanied by significant analytical involvement. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Análise do elemento ‘espacial’ do filme e os princípios da construção do ‘espaço da 
história’ através do estudo dos conceitos base de plano e "raccord" bem como dos 
dispositivos mais comuns da montagem de continuidade: a montagem analítica, o 
"establishing shot", a regra do eixo de acção, o campo/contracampo. Começando pela 
definição dos parâmetros técnicos do plano cinematográfico chega-se à noção de 
"raccord" e dos diversos níveis de relação entre planos tendo em vista os objectivos 
dramáticos do filme. A definição das regras e objectivos da montagem de continuidade 
do cinema narrativo será acompanhada pela sua aplicação em exercícios práticos de 
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montagem. Introdução à pós produção cinematográfica. Compreensão teórico-prática 
do processo técnico da montagem digital (nle) e simulação das suas fases: ingest, 
ferramentas de montagem, finalização e exportação. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

Analysis of the "space" element of the film and the principles of construction of the 

"space of the story" through the study of the basic concepts of shot and "raccord" as 

well as the techniques of continuity editing: analytical editing, establishing shot, the 

180º system, shot / reverse shot. Starting with the definition of the technical 

parameters of the cinematographic shot, we reach to the notion of "raccord" and the 

several levels of relations between shots that are worked on to supply dramatic 

structure and emotional element. The definition of the rules and objectives of 

continuity editing will be applied on practical editing exercises. Introduction to film 

post-production. Theoretical-pratical knowledge of the technical digital editing 

process (nle) and simulation of the phases : ingest, editing tools, finalization and 

export. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
O estudo do plano cinematográfico e da montagem, tem por base um exercício, que 
contempla a necessidade de construção de uma cena constando de uma situação 
dramática simples, limitada a um espaço.  Os parâmetros exigidos para a execução 
desse filme são de utilidade e em coerência com o estudo dos princípios da construção 
do "espaço da história" e com os atributos da montagem de continuidade submetida a 
objectivos dramáticos, propostos por este programa. Esta aprendizagem vem confirmar 
os conhecimentos dos alunos e corrigir desvios adquiridos, trazendo uma identificação 
precisa do vocabulário do cinema. É uma clarificação importante para que o aluno 
assuma a sua introdução no campo do fazer, e não apenas a manutenção de uma 
posição de espectador de cinema exprimindo opiniões. Além do envolvimento 
analítico dos alunos nos filmes, promove-se também o desenvolvimento de 
competências práticas específicas da montagem digital. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

The study of film shot and continuity principles is based on an exercise, that 

contemplates the necessity to build a scene consisting of a single dramatic situation, to 

a limited space. The parameters required to execute the film are useful and consistent 

with study of the principles of construction of the "space of the story" and with the 

attributes  of continuity editing that undergoes a dramatic purpose, as proposed by this 

program.That learning confirms previous student's operational knowledge, correcting 

deviations acquired, bringing a precise identification of cinema vocabulary and 

grammar. That is an important clarification for the student to assume a critical 

reflection in  his introduction to the practical field, and not only maintaining the 

position of film viewer, expressing his opinions. Besides the analytical involvement of 

the students in the films, the program promotes the development of practical skills and 

techniques specifics  of  digital editing. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A metodologia das aulas é constituída por aulas de exposição, demonstração e de 
estudo de casos acompanhadas por exercícios práticos de aplicação. As competências 
básicas operacionais de montagem são desenvolvidas em ambiente digital e em prática 
colectiva. Para os exercícios finais são constituídas equipas, em que cada uma faz a 
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montagem de dois filmes. As sessões de acompanhamento tutorial dos trabalhos 
decorrem na montagem dos filmes finais. 
A avaliação é contínua e consiste na elaboração de exercícios práticos (individuais e de 
grupo) nas aulas e, no final, de uma ficha de avaliação individual de conhecimentos.   
Será também avaliado o contributo individual, em termos de participação operacional e 
criativa na montagem dos filmes finais. 
As ponderações consideradas para a nota final distribuem-se do seguinte modo: Ficha 
de avaliação individual (30%); Exercícios práticos nas aulas (30%); Prática de 
montagem nos filmes finais (30%); Presença e Participação nas aulas (10%) 

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

The methodology used contemplates exposing classes, demonstrative classes and case 

studies, accompanied by practical exercises. The basic operational competences of 

editing are developed in digital environment and through collective practice. For the 

final exercises teams are established, and each one edits two films. The tutorial 

sessions of editing occur during the work in the final films. 

Evaluation in continuous and consists the elaboration of practical exercises (group 

and individual) in classes and at the end of the semester of an individual evaluation 

test. Students are also evaluated for their contribution, in terms of operational and 

creative participation, in editing the final films. 

Final grade deliberation considerer: 

Individual evaluation test (30%); Practical exercises in class (30%); Editing Practise 

in filnal films (30%); Attendance and participation in class (10%) 

 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
Sendo o espírito de equipa indispensável à prática do cinema, valoriza-se desde cedo o 
trabalho de grupo e a integração no colectivo, mas sem prescindir do contacto 
individual professor/aluno e da qualificação do esforço individual de cada um. O 
trabalho prático de montagem dos exercícios, acompanhado em regime tutorial pelo 
professor, constitui o momento chave da aprendizagem, em que os alunos testam as 
suas opções no final do semestre e as vêem analisadas criticamente. O facto de cada 
equipa fazer dois filmes é factor de grande estímulo e de bons resultados quanto aos 
objectivos da aprendizagem. Acima de tudo, é a motivação dos alunos o factor 
principal desta metodologia, motivação para uma área artística vocacional como é o 
cinema, em particular para a montagem. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

Being the team work spirit essential to film practice, is valued from the beginning the 

integration into the collective work without giving up the individual contact 

teacher/student and the assessment of the individual effort.�The editing of final films, 

accompanied by the teacher in tutorial system, is the key moment of the learning 

process, in which students test their options at the end of the semester and see them 

critically analyzed. The fact that each team edits two films is a stimulating factor and 

creates good results concerning the learning objectives. Above all, it is the motivation 

of students for editing work in a critical basis, the main factor of this methodology. 
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9. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL (MÁX. 1000 CARACTERES) / MAIN BIBLIOGRAPHY (1000 

CHARACTERS MAX) 

BORDWELL, David. THOMPSON, Kristin. Film Art: an Introduction. “The Relation 
of shot to shot: editing”. McGraw-Hill Companies. 5th edition. 1997� 
THOMPSON, Roy. BOWEN Christopher J. Grammar of the Shot. Focal Press, Boston 
& London. 2009  
THOMPSON, Roy. Grammar of the Edit. Focal Press, Boston & London, 1993 
DMYTRYK. Edward. On Film Editing. Focal Press, Boston & London, 1984 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


