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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 de Produção I 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Production – Theory and Practice I 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 

Vasco Manuel Almeida e Costa 

80 horas: 40 de aulas/10 de tutorias (turma A) +  40 de aulas/10 de tutorias (turma B) 

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

Vasco Manuel Almeida e Costa 

40 hours per class: 30 hours of classes + 10 tutorial sessions. 

Since there are two classes (A and B), the previous number doubles in total. Thus: 

40 + 40 = 80 hours. 

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) 

Esta UC parte do princípio de que os alunos são totalmente desconhecedores do 

trabalho cinematográfico em equipa. Logo, o seu principal objetivo é introduzir os 

estudantes na mecânica coletiva da produção fílmica, tornando-os capazes de assumir 

uma função específica em articulação com outros colegas que desempenham outras 

funções. Isto implica um conhecimento alargado da produção cinematográfica, 

respectivos "timings" e documentação, bem como um conhecimento profundo da 

hierarquia e responsabilidades técnicas e artísticas. Esta unidade curricular é a base de 

toda a intervenção que os alunos irão ter ao longo do curso nas unidades curriculares 

de Seminário de Produção de Filmes dos diversos anos e o abecedário daquilo que irão 

empregar mais tarde na profissão, uma vez diplomados da E.S.T.C. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

This curricular unit makes the assumption that the students have no knowledge 

whatsoever of the team work involved in filmmaking. Therefore, the main goal of 

Production – Theory and Practice I is to introduce the learners to the collective work 

involved in film production in general, enabling them to assume a technical role in 

articulation with other team members who are performing other roles. This predicates 

a considerable knowledge on cinematic production and its timings and paperwork, as 

well as a deep knowledge of the crew hierarchy and specific technical and artistic 

responsibilities. This course is the basis for everything the students do in the several 
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Group Film Project units spread all over the cinema degree and is also the foundation 

of everything they will go through later on, once they turn professionals. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  

1. As 3 fases de conceção e execução fílmica: pré-produção, produção, pós-produção. 

2. Cálculo das primeiras opções. 

3. A importância do triângulo no "package" e na montagem financeira. 

4. A leitura do guião e a feitura do "depouillement" técnico. 

5. Os locais: o processo de répérage e as autorizações. 

6. Cronograma de produção, mapa de rodagem, folhas de serviço e outros documentos.   

7. A equipa técnica e suas responsabilidades; o director de produção e 1º assistente de 

realização. 

8. A equipa artística e a sua diversidade: o casting. 

9. Dossiês de contabilidade, de produção e de promoção. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

1 – The three main stages of conception and filmic execution: pre-production, 

production and post-production. 

2 – The very first considerations. 

3- The importance of the Triangle in the package stage and during the financial set-up 

of the project. 

4 – The script and the scene breakdown. 

5 – Locations: location scouting and permits. 

6 – Production schedule, shooting schedule, call sheets and other documents. 

7 – The technical crew and its responsibilities; the production manager and the 1st 

assistant director, amongst others. 

8 – The acting crew and its diversity; the casting process. 

9 – Archives and filing system: accountancy, production, promotion. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 

Os conteúdos programáticos seleccionados para esta UC são aqueles que permitem, de 

facto, aos alunos começar a trabalhar em equipa, o que já é imposto pela UC de 

Seminário de Produção de Filmes I. Assim, toda a teoria adstrita à UC de Teoria e 

Prática de Produção I tem uma aplicação direta em casos fílmicos concretos, nos quais 

se parte de uma ideia original para chegar a uma cópia de arquivo passível de ser 

selecionada para festivais de cinema. Os estudantes percorrem todo o processo de 

produção nas suas várias fases, incluindo a apresentação oral perante um grupo de 

professores (pitching) que valoriza a concepção (package), a procura de locais e 

actores para o projeto, a congregação de meios técnicos e mais-valias artísticas, a 

rodagem, a montagem e restante pós-produção, entrega de um dossiê de contabilidade. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

The contents for this course are those that, from the word go, most effectively favor the 

interaction between students; they have an immediate application in specific situations 

from concept to final copy. Students go through the entire production process in all its 

stages, including an oral presentation (pitch) made before a group of teachers who 

value the concept (package). The search for locations and actors, the script 

breakdown, the shooting, the editing and subsequent post-production, the correct 

accounting… all of this and more is under close scrutiny from the Production teacher 

as well as the Group Film Project I supervisor. 
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7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 

A vertente teórica da UC transmite as bases da atividade bem como a necessidade de 

articulação entre os aspectos mais técnicos e o lado artístico da prática 

cinematográfica, mas é na componente prática (as tutorias) que os alunos usufruem de 

um direcionamento concreto para os seus próprios exercícios fílmicos. É durante estas 

sessões de contacto que se esclarecem as dúvidas, fornecem diretrizes e acometem os 

imprevistos decorrentes da prática fílmica. É também aqui que os alunos compreendem 

na íntegra a pertinência dos conteúdos programáticos lecionados. 

A avaliação é contínua e eminentemente prática. Para além da assiduidade e 

pountualidade (20%), do trabalho prático nas tutorias e nos filmes (40%), a UC  

implica a feitura de um trabalho teórico (40%). 

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

The theoretical sessions of the course convey the basis of the activity, as well as the 

need to articulate the technical side of filmmaking with its more artistic nature. The 

tutorial sessions are entirely dedicated to the students’ own curricular films and it is 

here that all advice is given on how to proceed in some cases and/or how to avoid 

some notorious pitfalls. It is also here that the students fully understand the pertinence 

of the syllabus. 

The learners are permanently being assessed in a practical way. Apart from their 

assiduousness (20%), and zeal manifested in tutorials and filmmaking (40%), the 

course calls for the making of one shooting schedule based on an existing short-film 

(40%). 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 

A aplicação prática a novas situações – decorrente da obrigatoriedade imposta pela UC 

de Seminário de Produção de Filmes I, onde cada aluno roda dois filmes em duas 

funções distintas, e o acompanhamento desses projetos proporcionado nas tutorias da 

presente UC – está plenamente assegurada. Sem essa transposição da matéria para o 

concreto os alunos não iriam cimentar a aprendizagem, pois que há muita informação 

de importância crucial a absorver num curto espaço de tempo. 

O modo de avaliação escolhido, destina-se a corroborar a importância da prática, ao 

mesmo tempo que ajuda a memorizar certos fatores mais técnicos. Por isso conjuga um 

trabalho de localização no terreno com o estudo para o teste, o qual obriga à 

familiarização com certos documentos. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The practical adaptation to new situations is totally guaranteed, deriving naturally 

from the impositions set by the Group Film Project I curricular unit, where each 

student has to shoot two films and perform two different technical roles in all their 

stages. Without this transposition from the eminently theoretical to the completely real 

and factual proceedings the students’ skills are not consolidated, because there is an 

enormous amount of crucial elements and data to apprehend in a very short time span. 

The assessment method chosen is intended to corroborate the importance of the 

practical learning, while also helping the students to remember certain very technical 

instances. That is why location scouting is combined with the study required by a 

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

CHARACTERS MAX) 

Não há bibliografia específica mas sim a consulta dos documentos tipo necessários à 

montagem da produção: planos de trabalho, mapas de rodagem, levantamentos, folhas 

de imagem e anotação, relatórios de produção, fichas de genérico, folhas de 

orçamentação. 

10. OBSERVAÇÕES 

O trabalho e a matéria desta UC são muito baseados na análise de tabelas, mapas e 

outra documentação profissional, usada como estudo de casos. 

Nalguns casos excepcionais - trabalhadores-estudantes, doenças prolongadas, etc. - o 

teste pode ser substituído por uma aforma adicional de avaliação: um trabalho prático 

sobre uma função da equipa técnica. 

10. GENERAL REMARKS 

The work and the syllabus are very much based on the scrutiny of calendars, 

timetables, maps and other professional documents, which will be used as study cases.   

In some exceptional cases (student-workers, prolonged diseases, etc.), an extra form of 

assessment can be considered: a research paper on one role of the technical crew. 

 


