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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 de Realização II 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Directing - Theory and Practice II 

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 II tem como objectivo central de 
aprendizagem permitir aos alunos aprofundarem as suas capacidades de realização 
após a sua introdução à área na disciplina do primeiro semestre de Teoria e Prática de 
Realização I. 
Este aprofundamento é feito através dum leccionamento que procura desenvolver no 
aluno uma aptidão para reflectir sobre a ideia de plano, utilizando como veículo o 
território da fotografia, e a sua atenção sobre uma particular componente da mise en 
scène - a iluminação. 
Esta aptidão deverá acontecer com uma progressiva consciência do aluno sobre as suas 
preferências estéticas e o aprofundamento da sua identidade artística. 
A disciplina inclui a realização dum filme de 3 minutos que deverá proporcionar a cada 
aluno a aptidão para lidar com um objecto fílmico mais exigente no campo da 
planificação e consequente trabalho final de montagem. 
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4. LEARNING OBJECTIVES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE DEVELOPED 

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The course Theory and Practice of Implementation II central aim of learning allow 

students to strengthen their capacities held after their introduction to the area in the 

course of the first semester of Theory and Practice of Conducting I. 

This is done through a deepening leccionamento which seeks to develop in students an 

ability to reflect on the idea plane, using as a vehicle the area of photography, his 

attention on one particular component of the mise en scène - the lighting. 

This ability should happen with a gradual awareness of students about their aesthetic 

preferences and the development of their artistic identity. 

The course includes the implementation of a 3-minute film that should provide each 

student the ability to handle a more demanding filmic object in the field of planning 

and the consequent end assembly work. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
1. A Mise-en-Scène: cenários e adereços, guarda roupa e make-up, actores, iluminação. 
2. A Mise-en-Scène no espaço e no tempo. 
3. A função narrativa da Mise-en-Scène. 
4. A Mise-en-Scène e as outras técnicas. 
5. O realizador e a sua participação no triângulo e na apresentação do projecto. 
6. O realizador e a equipa, escolha de actores e cenários. 
7. O realizador e a planificação. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

1 The Mise-en-Scène:. Sets and props, wardrobe and make-up of actors, lighting. 

2. A Mise-en-Scène in space and time. 

3. Narrative Function of Mise-en-Scène. 

4. A Mise-en-Scène and other techniques. 

5. Filmmaker and their participation in the triangle and the presentation of the project. 

6. Filmmaker and the team, choice of actors and scenery. 

7. Filmmaker and planning. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Os conteúdos programáticos da unidade curricular adequam-se necessariamente ao 
princípio do aprofundamento da experiência teórica e prática iniciada no primeiro 
semestre pelos alunos na área de realização. 
Este aprofundamento faz-se através duma abordagem mais detalhada das componentes 
da mise en scène, salientando-se em particular a da iluminação. 
Pelo facto dos alunos trabalharem com objectos fílmicos mais extensos – os conteúdos 
abordam nesta UC um estudo mais desenvolvido do espaço e do tempo, bem como a 
sua maior complexidade narrativa. 
Por fim, sublinha-se uma reflexão sobre a articulação da mise en scène com a câmara, 
bem como a sua dialética com as premissas da montagem. 
No âmbito dos trabalhos dos filmes relativos ao Seminário de Produção, o 
leccionamento realiza um enfoque particular na participação do realizador no 
‘triângulo’ criativo que gera o projecto. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

The syllabus of the course is necessarily suited to the principle of deepening 

theoretical and practical experience started in the first semester by students in the area 
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of achievement. 

This deepening is through a more detailed discussion of the components of the mise en 

scène, stressing in particular the lighting. 

Because students work with longer filmic objects - contents address this UC a more 

developed study of space and time, as well as its greater narrative complexity. 

Finally, we stress a reflection on the articulation of the mise en scène with the camera, 

and its dialectic with the premises of the assembly. 

In the work of the films on the Production Seminar, the leccionamento performs a 

particular focus on the participation of the director in 'triangle' that generates creative 

project. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A metodologia da disciplina de Teoria e Prática de Realização II concretiza-se através 
de aulas de exposição teórica, apoiadas em textos e visionamento de filmes, articuladas 
com trabalho prático que inclui apresentações realizadas pelos alunos motivadoras de 
discussões de conteúdos. 
Releva-se neste âmbito um exercício prático sobre o plano cinematográfico, a partir do 
território artístico da fotografia, através do qual se exige uma investigação, reflexão e 
sua apresentação oral em turma. 
No âmbito do desenvolvimento da sua experiência de realização, cada aluno fará a 
realização de um filme individual de 3 minutos, 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, o 
lecionamento da uc realiza um investimento particular na inscrição do aluno de 
realização no ‘triangulo’ criativo que gera os filmes do Seminário. 
(continua no nº 10 Observações) 

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

The methodology of the discipline of Theory and Practice II Implementation is 

achieved through classes of theoretical exposition, supported by texts and watching 

films, linked with practical work that includes presentations by motivating students in 

discussions of content. 

It is noted in this context a practical exercise on the film plane, from the territory of 

artistic photography, through which require research, reflection and oral presentation 

in class. 

In the development of its experience achievement, each student will make the 

achievement of an individual film 3 minutes over which enter into dialogue with 

colleagues about their intentions, practice shooting, and end result. 

Within the task of making films in the space of Production Seminar, the leccionamento 

of uc performs a particular investment in student enrollment held in 'triangle' that 

generates creative films of the Seminar. 

(Continue on nº 10 General Remarks) 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
A metodologia da disciplina procura permitir ao aluno aprofundar a experiência no 
âmbito da realização que iniciou no semestre inicial da sua licenciatura. 
Nesse sentido, cada aluno continua a desenvolver um trabalho individual como 
realizador através de um filme de 3 minutos. 
A apresentação oral em turma não só do resultado do seu filme, como do trabalho 
prévio de investigação sobre o plano e a mise en scène, procura manter o 
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leccionamento num contexto de discussão criativa e de afirmação de identidade 
estética de cada aluno. 
Estes valores são de particular relevância, na experiência do ‘Triangulo’ no âmbito dos 
filmes realizados no Seminário de Produção. 
Sendo exercícios produzidos através duma equipa completa que reproduz a divisão de 
trabalho da profissão, bem como os sucessivos estádios da produção de um filme – 
desde o conceito à pós-produção – o aluno realizador faz pela primeira vez a 
experiência de realização com uma outra amplitude. Nela se destaca a sua decisiva fase 
inicial: a de ser o iniciador, ou participar no desenvolvimento de uma ideia, que será 
escrita por um argumentista e concretizada por um produtor que pela sua função tem 
uma importante palavra a dizer sobre o projecto. 
Neste sentido, se faz um apoio lectivo contínuo aos trabalhos dos alunos nas suas 
sucessivas propostas durante o processo de selecção de projectos do Seminário. 
A pré-produção dos exercícios exige um investimento muito activo por parte dos 
alunos nas suas propostas de décores, actores e planificação que são acompanhadas e 
interpeladas pelo docente. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The methodology of the course seeks to enable students to deepen their experience of 

the realization that started in the early half of his degree. 

Accordingly, each student continues to develop an individual work as a director 

through a film of 3 minutes. 

The oral presentation in class not only the result of his film, as the previous research 

work on the plan and the mise en scène, leccionamento seeks to maintain an 

environment of creative discussion and affirmation of aesthetic identity of each 

student. 

These values are of particular relevance in the experience of 'Triangle' within the films 

made in Production Seminar. 

Exercises being produced through a complete team that plays the division of labor of 

the profession, as well as the successive stages of production of a movie - from concept 

to post-production - the director makes first student to experience achievement with 

another amplitude . It highlights its crucial initial stage: that of being the initiator, or 

participate in the development of an idea, which will be written by a screenwriter and 

realized by a producer for its function has an important say in the project. 

In this sense, it is an ongoing academic support to student work in its successive 

proposals during the process of project selection Seminary. The pre-production of the 

exercises requires a very active investment by the students in their proposals décores, 

actors and planning that are monitored and challenged by the teacher. 

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

CHARACTERS MAX) 

Bordwell, David and Kristin Thompson - Film Art, an Introduction, Mcgraw Hill 
College, 2003. 
Bresson, Robert - Notes sur le Cinematographe, Gallimard, 1975. 
Cahiers du Cinema - Jean Renoir, Entretiens et Propos, Éditions de L'Étoile, 1979. 
Cléris, Marie-Thérèse - La Scripte, Institututes H. Études Cinématographiques,1975. 
Katz, Steven - Film Directing - Shot by Shot, Michael Wiese Productions, 1999. 
Marner, Terence St.John - Directing Motion Pictures, A.S.Barnes,First Edition, 1972. 
Rabiger, Michael - Directing- Film Techniques and Aesthetics, Focal Press, 1997. 
Orson Welles and Peter Bogdanovitch - This is Orson Welles, Harper Collins 
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Publishers, 1993. 

10. OBSERVAÇÕES 
(continuação do nº 7) 
Neste caso, a ênfase começa por recair sobre a discussão da ideia, análise dramatúrgia 
do argumento escrito pelo colega argumentista e definição das notas de intenções do 
realizador para o seu projeto. 
Mais tarde, durante a fase de pré-produção, são pedidas propostas e soluções com vista 
ao casting, décores e planificação, sucessivamente discutidas em aula até à sua 
concretização final. 
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 três componentes: 
Assiduidade, participação, prazos de entrega de trabalhos, e desenvolvimento de 
projetos 
Trabalho I 
Trabalho II 

10. GENERAL REMARKS 

(Continuation of nº 7) 

In this case, the emphasis begins to fall on the discussion of the idea, analysis of 

Dramatic storyline written by screenwriter colleague and defining the intentions of the 

director notes for your project. 

Later, during the pre-production, proposals and solutions with a view to casting, 

planning and décores successively discussed in class to its final completion is 

requested. 

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 the 

their evaluation. 

The evaluation of the course will consist of three components: 

 Attendance, participation, delivery work, and development of projects  

Work I 

work II 

 


