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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 Realização I 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Directing - Theory and Practice I 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Ana Luísa de Santos Bandeira Guimarães 

Aulas Teórico-práticas, 30h 

Orientação Tutorial, 10h 

Total de horas de contacto, 40h  

Trabalho individual do aluno, 35h 

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

Ana Luísa de Santos Bandeira Guimarães 

Theoretical-practical, 30h 

Tutorials, 10h 

Total contact hours, 40h 

Individual study, 35h 

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 unidade curricular Teoria e Prática de Realização I tem como objectivo central de 

aprendizagem dotar os alunos da capacidade de praticar e reflectir as diferentes tarefas 

da realização desde a definição da ideia do projecto até à sua pós-produção. Esta 

prática pressupõe-se indissociável duma reflexão apoiada nos instrumentos teóricos 

leccionados e deverá permitir ao aluno pensar e agir criativamente em momentos 

decisivos do processo de realização. Nomeadamente, o desenvolvimento da sua visão 

para o filme e definição da ideia central do projecto, a escolha de actores e décores, e o 

desenho de uma planificação a concretizar. 

Esta experiência de trabalho é vivida em duas vertentes: a primeira através de um 

exercício de realização individual, a segunda através de filmes que exigirão ao aluno as 

competências de trabalhar produtiva e criativamente em equipa. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The course Theory and Practice of Realization I have as a central objective of learning 

provide students the ability to practice and reflect the different tasks of achievement 

since the definition of the idea of the project to its post-production. This practice 
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assumes is inseparable from a reflection supported us and taught theoretical tools 

should enable the student to think and act creatively in decisive moments of the 

realization process. In particular, the development of his vision for the movie and 

setting the central idea of the project, the choice of actors and décores, and the design 

of a planning materialize. 

This work experience is lived in two parts: first through an exercise of individual 

achievement, the second through films that require the student with the skills to work 

productively and creatively in teams. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
1. A realização e as fases de produção de um filme. 

2. A realização e a identidade artística. Capacidades, aptidões, habilitações técnicas e 

qualidades pessoais necessárias à realização. 

3. O realizador: a sua visão pessoal e a capacidade de visualizar. 

4. O realizador e a ideia de um filme. Como comunicar a visão. 

5. O realizador e a sua relação com a equipa. 

6. O trabalho do realizador com o script. Leitura, análise dramatúrgica e identificação 

da questão essencial. 

7. A realização e o conceito de Mise-en-Scène. 

8. A planificação. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

1. The development and production phases of a film. 

2. Achieving and artistic identity. Capabilities, skills, qualifications 

     techniques and personal qualities necessary for achievement. 

3. The director: his personal vision and the ability to view. 

4. The director and the idea of a movie. How to communicate the vision. 

5. Filmmaker and his relationship with the team. 

6. Director's work with the script. Reading, analysis and dramaturgical 

      identifying the key issue. 

7. Achieving and the concept of Mise-en-Scène. 

8. Planning. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Os conteúdos programáticos da UC fazem uma primeira abordagem dos momentos 

decisivos do processo duma realização cinematográfica. 

Procura-se que esta experiência do aluno e o seu trabalho teórico-prático se faça no 

âmbito da procura de uma identidade artística própria. 

Os conteúdos de leccionamento identificam, por um lado, as áreas de reflexão  prévias 

à rodagem, que se prendem com os trabalhos do realizador e a ideia do filme, neles se 

incluindo o trabalho com o script e a análise dramatúrgica. E, por outro lado, as áreas 

da materialização expressiva do filme das quais se destaca uma introdução às 

componentes da mise en scène que permitam uma  particular atenção à escolha e 

movimentação dos atores no décor. 

Por fim, sublinha-se o trabalho com a fase fundamental da planificação 

cinematográfica, com o que ela implica para o aluno de desafio de visualização e de 

comunicação do projeto com uma audiência. 
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6. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE SYLLABUS AND THE LEARNING OBJECTIVES 

(1000 CHARACTERS MAX) 

The contents of UC are a first approach of the decisive moments in the process of a 

cinematic achievement. 

If you want to have this experience of the student and his theoretical and practical 

work is done in the context of looking for an artistic identity. 

The contents of leccionamento identify, on the one hand, the areas of reflection prior 

to the shooting, which relate to the work of the director and the idea of the film, which 

would include working with the script and the dramaturgical analysis. And on the 

other hand, the areas of expressive materialization of the film of which highlights an 

introduction to the components of the mise en scène that allow a particular attention to 

the choice and movement of the actors in décor. 

Finally, we stress the work with key stage of film planning, with its implications for the 

student challenge of visualization and communication of the project with an audience. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A metodologia da disciplina de Teoria e Prática de Realização I concretiza-se através 

de aulas compostas de exposições teóricas articuladas com aplicações práticas, que 

incluem apresentações realizadas pelos alunos. 

Este lecionamento é apoiado em textos e visionamento de filmes. 

No âmbito da sua introdução à prática de realização - para lá de outros exercícios 

parcelares - cada aluno fará a experiência da realização de um filme individual, sobre o 

qual entrará em diálogo com os colegas acerca das suas intenções, prática de rodagem, 

e resultado final. 

No âmbito das tarefas de realização de filmes no espaço do Seminário de Produção, os 

alunos são divididos em grupos trabalhando cada um sobre o seu projeto de filme.  

Neste caso, a ênfase começa por recair sobre a pré-produção destes filmes, nos seus 

trabalhos preparatórios, e na discussão com os alunos das suas propostas de casting, 

décores e planificação. 

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

The methodology of the discipline of Theory and Practice of Realization I is 

implemented by means of composite classes articulated theoretical presentations with 

practical applications that include motivating presentations by students in discussions 

of content. 

Leccionamento This is supported by texts and watching films. 

In its introduction to the practical realization - there other partial exercises - each 

student will experience the fulfillment of an individual film, about which enter into 

dialogue with colleagues about their intentions, practice shooting, and final result . 

Within the task of making films in the space of Production Seminar, students are 

divided into groups each working on his film project. 

In this case, the emphasis begins to fall on the pre-production of these films, in its 

preparatory work, and discussion with students of their proposed casting, décores and 

planning. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
A metodologia da disciplina tem como um dos seus objectivos essenciais, proporcionar 

aos alunos um espaço de aprendizagem e apoio, primeiro àquilo que se entende como 

as tarefas da prática de realização – através do contexto  dum filme individual – e, mais 

tarde, na experiência mais complexa dum filme que exige trabalho em equipa, com o 
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que isso significa de aprendizagem de uma liderança, de trabalho produtivo e criativo 

com os outros, de capacidade de adaptação e improvisação que necessáriamente esta 

primeira experiência implica. 

De acordo com as condições e regras estabelecidas realizam-se entre dez a treze filmes 

após uma processo de seleção de candidaturas. 

A pré-produção dos exercícios exige um investimento particularmente activo por parte 

dos alunos nas suas propostas de décores, actores, e planificação que são 

acompanhadas e interpeladas pelo docente. 

A docência mantém durante todo o processo a preocupação de levar o aluno a reflectir 

sobre como o seu ponto de vista subjectivo pode configurar uma visão que se 

concretiza em imagens e sons. 

O espaço de tutoria desta disciplina é vocacionado para um lecionamento de apoio ao 

trabalho desenvolvido pelos alunos com vista à realização dos filmes a rodar no âmbito 

do Seminário de Produção, sem prejuízo de também constituir um espaço de análise e 

discussão de outros trabalhos relativos à sua avaliação. 

A avaliação da disciplina será constituída por 3 componentes: 

Assiduidade, participação, prazos de entrega de trabalhos e desenvolvimento de 

projetos 

Trabalho I 

Trabalho II 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The methodology of the discipline has as one of its key objectives, provide students 

with a learning environment and support first to what is understood as the tasks of 

practical realization - through the context of a specific film - and later, experience 

more complex with a movie that requires teamwork, what it means learning 

leadership, productive and creative work with others, adaptability and improvisation 

that this necessarily implies first experience. 

According to the conditions and rules established are between ten to thirteen films 

after a selection process for candidates. 

The pre-production of a particularly active exercises requires investment by the 

students in their proposals décores, actors, and planning that are monitored and 

challenged by the teacher. 

Teaching maintained throughout the process careful to take the student to reflect on 

how their subjective point of view can set a vision takes shape through images and 

sounds. 

The space tutoring this course is suitable for a leccionamento to support the work done 

by students in order to achieve the movies to run under the Production Seminar, 

notwithstanding also provide a space for analysis and discussion of other work on its 

review. 

 

The evaluation of the course will consist of three components: 

Attendance, participation, delivery of works and development projects 

work I 

work II 

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

CHARACTERS MAX) 

Bordwell, David and Kristin Thompson - Film Art, an Introduction, McGraw Hill 

College, 2003. 
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Cléris, Marie-Thérèse - La Scripte, Institute H. Etudes Cinematographiques, 1975. 

Hart, John - The Art of the Storyboard, Focal Press,1998. 

Katz, Steven - Film Directing - Shot by Shot, Visualizing From Concept to Screen, 

Michael Wiese Productions, 1991. 

Marner, Terence St. Jonh- Directing Motion Pictures, A.S.Barnes, First Edition,1972. 

Rabiger, Michael - Directing - Film Thecniques and Aesthetics, Focal Press,1997. 

Silver, Alain and Elisabeth Ward - The Film Director's Team, Silman-James Press, Los 

Angeles,1992. 

Truffaut, François - Hitchcock, Paladin,1978. 

Travis, Mark - The Director’s Journey, Michael Wiese Productions, 1999 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


