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ACEF/1415/23472 — Guião para a auto-avaliação
Caracterização do ciclo de estudos.
A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Escola Superior Artística Do Porto
A1.a. Outras instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:
A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior Artística Do Porto
A3. Ciclo de estudos:
Realização - Cinema e Televisão
A3. Study programme:
Directing - Film and Television
A4. Grau:
Mestre
A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Despacho n.º 14987/2011, publicado em Diário da República, 2ª Série, número 212 de 04/11/2011
A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Cinema e Audiovisual
A6. Main scientific area of the study programme:
Cinema and Audiovisual
A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de
16 de Março (CNAEF):
213
A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005,
de 16 de Março (CNAEF), se aplicável:
<sem resposta>
A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º
256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável:
<sem resposta>
A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
120
A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
4 semestres
A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
4 semesters
A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
20
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A11. Condições específicas de ingresso:
São admitidos à candidatura no Mestrado em Realização – Cinema e Televisão:
a) Os candidatos detentores de um certificado de conclusão de licenciatura obtido em Estabelecimento de
Ensino Superior de países subscritores da Declaração de Bolonha e de outros considerados afins, tendo
em atenção a respectiva estrutura curricular.
b) Titulares de um grau académico superior nacional ou estrangeiro que seja reconhecido como
satisfazendo os objectivos do grau de licenciado pelo órgão científico estatutariamente competente da
ESAP.
c) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando
capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo Conselho Científico da ESAP.
A11. Specific entry requirements:
It will be admitted to the Directing - Film and Television Master:
a) The candidates holding a Bachelors degree certificate obtained in Higher Education Establishment of
signatory countries of the Bologna Declaration and other institutions considered for the same effect, taking
into account its curriculums.
b) Holders of a higher academic degree, national or foreign that is recognized as having met the objectives
of a Bachelor degree by the Scientific Council of the ESAP.
c) Holders of an academic, scientific or professional curriculum that is recognized as attesting the capacity
to accomplish this cycle of studies by the Scientific Council of the ESAP.

A12. Ramos, opções, perfis...
Pergunta A12
A12. Percursos alternativos como ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de
percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):
Não

A12.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do
doutoramento (se aplicável)
A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em
que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms
of organisation of alternative paths compatible with the structure of the study programme (if applicable)
Opções/Ramos/... (se aplicável):

Options/Branches/... (if applicable):

Não aplicável

Not applicable

A13. Estrutura curricular
Mapa I - Não aplicável
A13.1. Ciclo de Estudos:
Realização - Cinema e Televisão
A13.1. Study programme:
Directing - Film and Television
A13.2. Grau:
Mestre
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Não aplicável
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=f0d8ce80-aaf9-781a-1f5b-...

2018-07-11

ACEF/1415/23472 — Guião para a auto-avaliação

Página 3 de 48

Not applicable

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and
credits that must be obtained before a degree is awarded
Área Científica / Scientific
Area

Sigla / Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Cinema e Audiovisual

CAV

102

0

História da Arte

HA

6

0

Livre

-

0

12

108

12

(3 Items)

A14. Plano de estudos
Mapa II - Não aplicável - 1º ano - 1º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Realização - Cinema e Televisão
A14.1. Study programme:
Directing - Film and Television
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Não aplicável
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Not applicable
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano - 1º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1 year - 1st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Duração /
Scientific Area (1) Duration (2)

Horas Trabalho /
Horas Contacto /
Observações /
Working Hours
ECTS
Contact Hours (4)
Observations (5)
(3)

Metodologias da
Realização

Cinema e
Audiovisual

Semestral

150

T:25+OT:5

6

Obrigatória

Práticas e Modelos do
Argumento

Cinema e
Audiovisual

Semestral

150

T:25+OT:5

6

Obrigatória

História e Teoria do
Cinema e da Televisão

História da Arte

Semestral

150

T:25+OT:5

6

Obrigatória

Realização
Cinematográfica

Cinema e
Audiovisual

Semestral

150

T:25+OT:5

6

Obrigatória

Arquitectura e Cinema

Teoria e Crítica da
Semestral
Arte

150

T:25+OT:5

6

Optativa

(5 Items)
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Mapa II - Não aplicável - 1º ano - 2º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Realização - Cinema e Televisão
A14.1. Study programme:
Directing - Film and Television
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Não aplicável
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Not applicable
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano - 2º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1º year - 2nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Duração /
Scientific Area (1) Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Observações /
ECTS
Contact Hours (4)
Observations (5)

Realização de
Documentários de
Criação

Cinema e
Audiovisual

Semestral

150

T:25+OT:5

6

Obrigatória

Semiótica do Cinema e Cinema e
da Televisão
Audiovisual

Semestral

150

T:25+OT:5

6

Obrigatória

Laboratório da Imagem Cinema e
e do Som
Audiovisual

Semestral

150

T:25+OT:5

6

Obrigatória

Realização Televisiva

Cinema e
Audiovisual

Semestral

150

T:25+OT:5

6

Obrigatória

Seminários

Fotografia

Semestral

150

T:25+OT:5

6

Optativa

(5 Items)

Mapa II - Não aplicável - 2º ano - 3º e 4º semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Realização - Cinema e Televisão
A14.1. Study programme:
Directing - Film and Television
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Não aplicável
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Not applicable
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A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano - 3º e 4º semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2º year - 3º and 4º semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Horas
Área Científica /
Duração /
Trabalho /
Scientific Area
Duration (2) Working Hours
(1)
(3)

Dissertação/Projecto realização
Cinema e
cinema/Projecto realização
Audiovisual
televisão

Anual

1596

Horas
Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

OT:20 + O:10

60

Obrigatória

(1 Item)

Perguntas A15 a A16
A15. Regime de funcionamento:
Pós Laboral
A15.1. Se outro, especifique:
Não aplicável
A15.1. If other, specify:
Not applicable
A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular
(es) deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)
Luís Miguel Martins Miranda

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço
A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço
Mapa III - Protocolos de Cooperação
Mapa III - Não aplicável
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Não aplicável
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
<sem resposta>

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes
A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço
demonstrando a adequação dos recursos disponíveis.
<sem resposta>
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A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes
no período de estágio e/ou formação em serviço.
A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes
nos estágios e períodos de formação em serviço.
Não aplicável
A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service
training periods.
Not applicable

A17.4. Orientadores cooperantes
A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB).
A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.
<sem resposta>

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação
de professores).
Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação
de professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for
teacher training study programmes)
Nome /
Name

Instituição ou estabelecimento
a que pertence / Institution

Categoria Profissional / Habilitação Profissional /
Professional Title
Professional Qualifications

Nº de anos de
serviço / No of
working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A20
A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Aulas Teóricas - Edifício de S. Domingos, nº 80, 5040-545 Porto / Edifício do Infante, Rua do Infante D.
Henrique, 131, 4050-298 Porto (Estúdio de Cinema e Audiovisual - aulas práticas)
A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._regulamento_de_creditação_da_esap.pdf
A20. Observações:
Os processos de creditação são submetidas a um júri, nomeado pelo Conselho Científico sob proposta da
Direção de Curso, competindo a esse júri, tomar as decisões sobre as créditos a creditar, justificando as
suas decisões através de declarações lavradas para ATA.
A20. Observations:
The creditation processes is submitted to a jury appointed by the Scientific Council under proposal from
Course Coordinator, and this jury will take all creditation decisions, justifying their decisions through
written statements.
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1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
Proporcionar um conhecimento aprofundado das técnicas, linguagens, géneros, conceitos, orientações
teóricas, metodologias e fontes de investigação na área da Realização de Cinema e Televisão;
Possibilitar uma abordagem aprofundada do Cinema e Audiovisual;
Dominar conhecimentos e competências operacionais dos diversos processos ligados à Realização –
Cinema e Televisão, necessários à elaboração de dissertação ou trabalho de projecto segundo padrões de
qualidade académica, e ao desempenho profissional assentes no conhecimento e na experimentação na
área em causa, nos âmbitos público e privado;
Adquirir competências que permitam uma aprendizagem ao longo da vida e autonomia na tomada de
decisão referentes às políticas do cinema e do audiovisual;
Dominar conhecimentos na Realização - Cinema e Televisão, de modo a adquirir as competências
necessárias à intervenção qualitativa na realização de filmes e programas de televisão, na investigação, na
docência, na crítica e na programação.
1.1. Study programme's generic objectives.
Provide a thorough knowledge of the techniques, languages, genres, theoretical concepts and research
methodologies in the field of Film and Television Directing;
Enable a deep approach to Film and Television;
Dominate the knowledge and skills necessary to write a dissertation or produce a film/television project,
under academic quality standards and to perform professionaly in the film/television area, in the public or
private realms;
Acquire the appropriate skills in order to allow a lifelong learning and a proper autonomy in decisionmaking pertaining the film and audiovisual policies;
Dominate a profound knowledge of Film an Television Directing, in order to apply it in research, teaching,
criticism and programming in those areas.
1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição.
Fazendo parte da missão da ESAP desenvolver um projeto educativo de entrecruzamento das diferentes
áreas de formação universitária no campo artístico, a oferta do Mestrado em Realização: Cinema e
Televisão constitui uma mais-valia na estratégia institucional por ser uma área artística fundamental, e
estabelecer ligações estreitas com a Licenciatura em Cinema e Audiovisual. Assim, o ciclo de estudos
insere-se na estratégia institucional de oferta formativa enquanto formador de realizadores de cinema e
televisão.
1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's
mission.
As part ESAP's mission to develop an educational project of crossing between the different areas of
university education in the artistic field, the Master in Direction: Film and Television is a gain on the
institutional strategy because it's a fundamental artistic area, and because it establishes links with the
bachelor's degree in Cinema and Audiovisual. Therefor, the study programme includes itself in the
institutional training offer strategy as a trainer of film and television directors.
1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
1. Regulamento Interno do Ciclo de Estudos;
2. Materiais impressos (brochuras);
3. Sítio web (incluindo aqui o Regulamento Interno do Ciclo de Estudos, regulamento de creditação e
brochuras).
4. Programas individuais das diversas unidades curriculares (especificamente para os alunos e como
forma de coordenação científico-pedagógica entre os docentes).
1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
1. Internal Regulations of the Study Programme;
2. Printed materials (informative brochures);
3. Web site (including the Internal Regulations of the Study Programme, regulations of creditation and the
informative brochures);
4. Individual programmes of the curricular units (specifically for the students and as a way of scientific and
pedagogic coordination between faculty members).

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade
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2.1 Organização Interna
2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a
revisão e actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.
O Mestrado em Realização: Cinema e Televisão conta uma Direção de Curso coordenadora da organização
pedagógica do ciclo de estudos.
A Direção de Curso pode propor à Direção Académica alterações, revisões e atualizações de conteúdos
programáticos, que seguem para aprovação em Conselho Científico.
A Direção de Curso apresenta uma proposta de distribuição de serviço docente anualmente à Direção
Académica, a qual segue, depois, para aprovação em Conselho Científico. A proposta apresentada é feita
com base, também, na auscultação dos docentes e faz-se acompanhar do parecer do Departamento
correspondente.
2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study programme, including its approval,
the syllabus revision and updating, and the allocation of academic service.
The Master in Film and Television has a Course Director that coordinates the pedagogical organization of
the study programme.
The Course Director may propone to the Academic Directing Board the revisions and upgrades of the unit
programmes, that go on into Scientific Council approval.
The Course Director presents to the Academic Directing Board a proposal for the distribution of teaching
service, on a yearly basis, that goes on into Scientific Council approval. The proposal it´s done on the
basis of the hearing of the faculty and is accompanied by the opinion of the corresponding Department.
2.1.2. Forma de assegurar a participação ativa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão
que afetam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.
A participação dos docentes nos processos de tomada de decisão sobre o processo de
ensino/aprendizagem é assegurada através das reuniões de coordenação, realizadas no início e no final de
cada semestre, bem como a partir dos relatórios de docência efetuados no final de cada semestre por cada
docente; esta participação é também assegurada ao nível do Conselho Pedagógico, órgão no qual tem
assento um representante dos docentes e um representante dos estudantes. Estes são ainda chamados a
participar no processo de avaliação do desempenho dos docentes e das unidades curriculares, através do
preenchimento de um questionário aprovado em Conselho Pedagógico.
Além disso, os alunos discutem com os docentes os modos da sua avaliação e adequação do programa às
suas diversas necessidades de aprendizagem.
2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes
that have an influence on the teaching/learning process, including its quality.
The participation of teachers in decision-making processes on the teaching / learning process is ensured
through the coordination meetings held at the beginning and end of each semester, as well as from the
teaching reports made at the end of each semester by each teacher; this participation is also ensured at
the level of the Pedagogical Council, a body in which sits a representative of the teachers and the students.
These are also called to participate in the performance evaluation process of teachers and courses, by
completing an approved questionnaire .
In addition, students discuss the ways of their evaluation and the adequacy of the study program with the
professors/lecturers, in order to better enhance their learning.

2.2. Garantia da Qualidade
2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
O Mestrado organiza-se internamente através de uma Direção de Curso que, em conjunto com o
Departamento de Teatro e Cinema, com o Conselho Pedagógico e com o Conselho Científico, coordena
todas as questões ligadas ao seu funcionamento.
A qualidade é garantida através de reuniões periódicas de coordenação do ciclo de estudos com todos os
docentes, nas quais são discutidas questões de funcionamento das diversas unidades curriculares,
através da resposta dos estudantes a um questionário de avaliação do desempenho dos docentes e das
unidades curriculares. A Direção de Curso garante ainda um atendimento personalizado aos discentes,
através de um horário de atendimento que é fixado em cada ano letivo podendo ainda, nos casos em que
tal se justifique, recorrer ao Provedor do Estudante para resolver questões fora do âmbito das
competências daquela direção.
2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme.
The Master is organized internally through a course direction which, together with the Department of
Theatre and Cinema, with the PedagogicalCouncil and the Scientific Council, coordinates all matters
connected with its work.
Quality is assured through regular coordination meetings of the course with all teachers, in which
operating issues of the various course units are discussed through the response of students to a
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performance evaluation questionnaire of teachers and course units. The Course Direction also ensures a
personalized service to students, through a call schedule that is blacklisted in each school year and may
also, where appropriate, appeal to the Student Ombudsman to resolve issues outside the strict scope of
the powers that direction.
2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função
na instituição.
O responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade é o Dr. M. F. Costa e Silva,
Diretor Académico da ESAP, e por Luís Miranda (Realizador, Dr.), Diretor do ciclo de estudos.
2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
The mechanisms for the quality assurance are implemented by Dr. M. F. Costa e Silva, Academic Board
Director, and by the Course's Director, Luís Miranda (Director, Dr.).
2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de
estudos.
Para além da informação recolhida ao nível das reuniões de coordenação de docentes e do inquérito aos
estudantes sobre o desempenho dos docentes e sobre as unidades curriculares, a Direção do ciclo de
estudos acompanha de perto os estudantes, obtendo um feedback constante sobre o funcionamento do
curso.
2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study
programme.
In addition to the information collected in the coordination meetings of teachers and the students' inquiry
regarding the performance of teachers and on the course units, the Course Direction monitores closely the
students, providing a constant feedback on the course run .
2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade
<sem resposta>
2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de
melhoria.
Os dados obtidos nas avaliações são transformados em ações de melhoria, quer ao nível do
funcionamento das unidades curriculares, quer ao nível dos recursos materiais, quer ainda ao nível da
reformulação curricular do ciclo de estudos sempre que tal se justifique.
2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions.
The data obtained in the evaluations are transformed into improvement actions, both in terms of the
functioning of courses, both in terms of material resources, and further in terms of curricular reformulation
of the Master whenever it's appropriate.
2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
Fruto de uma autoavaliação do ciclo de estudos foi realizada uma alteração da estrutura curricular e do
plano de estudos em novembro de 2011.
2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years.
As a result of a self-evaluation of the course, it was held a curricular reformulation ans study plan change
in November 2011.

3. Recursos Materiais e Parcerias
3.1 Recursos materiais
3.1.1 Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios,
salas de computadores, etc.).
Mapa VI. Instalações físicas / Mapa VI. Facilities
Tipo de Espaço / Type of space

Área / Area (m2)
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Estúdio de cinema/televisão

78.7

Sala CAV com meios de projecção AV

14.9

Estúdio cinema de animação

32

Auditório

134.3

Sala teórica com meios de projecção AV

32.4

Sala teórica com meios de projecção AV

36

Laboratório de montagem e edição não-linear
Laboratório de som

32
15.4

Cabina de gravação/dobragem áudio

15.4

Sala multimédia

89.2

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos
didáticos e científicos, materiais e TICs).
Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials
Equipamentos e materiais / Equipment and materials

Número /
Number

Estúdio de cinema e televisão multi-câmara e chroma key

1

Câmaras DVCAM

8

Câmaras HDV

4

Câmara de cinema 16mm Bolex

1

Câmaras de super 8mm

2

Microfones de diversos tipos para registo áudio em interior e exterior

8

Gravadores áudio mini-disc, tascam e Ed-Roll

4

Kits de gravação áudio Road e Schneizer

2

Equipamento de montagem linear filme super 8mm

2

Projectores de cinema super 8 mm

2

Tanque de revelação para pelicula super 8mm e 16mm

2

Projectores de video

12

Projectores de diapositivos

10

Retroprojectores

14

Televisores/Monitores

14

Projectores multimédia

10

Laboratórios de montagem e edição não-linear equipados com plataformas e softwares em ambiente Final-cut,
Edius Canopus e Adobe-Premiere

2

Laboratório de som equipado para ambientes Pro-tools, mesas de mistura áudio e sincronismo imagem-som
Cabina de gravação e dobragem áudio, insonorizada e mecanismo de sincronismo imagem-som

1
1

Estúdio de animação equipado com 4 postos de trabalho imagem por imagem, 1 área de trabalho comum, 2
lunch-box, 4 computadores com software de animação, 4 cãmaras DV e 12 mesas de luz

1

Estações de Edição Vídeo e Gráfica Apple Mac Pro (Sala de Montagem)

4

Estações de Edição Audio e Musical PowerMac G5 (Laboratório de Som)

1

Estações de Edição Audio iMac (Laboratório de Som)

2

Estações de Edição Audio PowerMac G4 (Laboratório de Som)

2

Estações de Edição Vídeo e Gráfica HP (Sala de Montagem)

12

3.2 Parcerias
3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
As parcerias internacionais são estabelecidas ao nível do programa de mobilidade Erasmus+,
nomeadamente a Tallinn University - Baltic Film and Media School, Estónia, Luka School of Arts - Bélgica,
Universidade Rey Juan Carlos - Espanha e École Européenne Supérieure de Image Angoulême et Poitiers France.
3.2.1 International partnerships within the study programme.
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International partnerships are established at the level of the Erasmus + mobility program, including Tallinn
University - Baltic Film and Media School, Estonia, Luka School of Arts - Bélgica, Universidade Rey Juan
Carlos - Espanha and École Européenne Supérieure de Image Angoulême et Poitiers.
3.2.2 Parcerias nacionais com vista a promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos, bem como
práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
O Mestrado em Realização: Cinema e Televisão é solicitado por empresas de produção cinematográfica
e/ou audiovisual, para a colocação de recém-diplomados em postos de trabalho/estágio.
3.2.2 National partnerships in order to promote interinstitutional cooperation within the study programme, as
well as the relation with private and public sector
The Master's Degree in Film and Television Directing is contacted by film and audiovisual production
companies in order to put new graduates in work/internship situations.
3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
O Mestrado em Realização: Cinema e Televisão tem uma colaboração estreita com a Licenciatura em
Cinema e Audiovisual, partilhando instalações e material. Participa igualmente na organização da Mostra
Internacional de Escolas de Cinema da ESAP, organizado pela dita Licenciatura. O Mestrado tem ainda
relações com o Mestrado em Comunicação Audiovisual e Multimédia, da Universidade Lusófona do Porto
com quem se discute parcerias e estratégias conjuntas.
3.2.3 Intrainstitucional colaborations with other study programmes.
The Master's Degree in Film and Television Directing has a deep cooperation with the Bachelor's Degree in
Cinema and Audiovisual, sharing installations and materials. Participates also in the organization of
ESAP's International Film School's Festival, run by the said Bachelor's Degree. The Master also has
relationships with Master in Audiovisual Communication and Multimedia, from Universidade Lusófona,
Porto, with whom is talking about partnerships and joint strategies.

4. Pessoal Docente e Não Docente
4.1. Pessoal Docente
4.1.1. Fichas curriculares
Mapa VIII - Carlos Miguel de Sá e Melo Ferreira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Miguel de Sá e Melo Ferreira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Manuel Fernando da Costa e Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Manuel Fernando da Costa e Silva
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Eduarda Dias Neves
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Eduarda Dias Neves
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria de Fátima Alves Sales
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria de Fátima Alves Sales
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - António Manuel João Preto
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Manuel João Preto
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
65
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Jorge Miguel Cardoso dos Santos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Miguel Cardoso dos Santos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Adriano Joaquim Carvalho Barbosa Nazareth
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Adriano Joaquim Carvalho Barbosa Nazareth
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - António Manuel Costa Valente
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Manuel Costa Valente
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Luís Miguel Martins Miranda
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Miguel Martins Miranda
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Assistente Estagiário ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
70
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Marco Aurélio Borges Ribeiro de Miranda
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Marco Aurélio Borges Ribeiro de Miranda
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Escola Superior Artística do Porto
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
79
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
4.1.2 Mapa IX - Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)
4.1.2. Mapa IX -Equipa docente do ciclo de estudos / Map IX - Study programme’s teaching staff
Nome / Name

Grau /
Degree

Área científica / Scientific Area

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Carlos Miguel de Sá e Melo
Ferreira

Doutor

Ciências da Comunicação Cinema

100

Ficha submetida

Manuel Fernando da Costa e
Licenciado
Silva

Comunicação Multimédia

100

Ficha submetida

Maria Eduarda Dias Neves

Filosofia

100

Ficha submetida

Maria de Fátima Alves Sales Doutor

Doutor

Arquitectura

100

Ficha submetida

António Manuel João Preto

Doutor

Estudos Cinematográficos

65

Ficha submetida

Jorge Miguel Cardoso dos
Santos

Licenciado

Artes - Arte e Comunicação

100

Ficha submetida

Adriano Joaquim Carvalho
Barbosa Nazareth

Doutor

Ciencias da Arte -Artes Plásticas
Cinematografia -

100

Ficha submetida

António Manuel Costa
Valente

Doutor

Ciências e Tecnologias da
Comunicação

30

Ficha submetida

Luís Miguel Martins Miranda Licenciado

Arte, Comunicação, Audiovisual

70

Ficha submetida

Marco Aurélio Borges
Ribeiro de Miranda

Cinema e Audiovisual

79

Ficha submetida

Mestre

844

<sem resposta>
4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos (todas as percentagem são sobre o nº total de docentes
ETI)
4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos
4.1.3.1. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff
Corpo docente próprio / Full time teaching staff

ETI / FTE Percentagem* / Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / Full time teachers:

6

71,1

4.1.3.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado
4.1.3.2. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching
staff
Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching
staff

ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff with a PhD
(FTE):

6

71,1

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado
4.1.3.3. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff
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Corpo docente especializado / Specialized teaching staff

ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do
ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff with a PhD, specialized in the main areas of the study
programme (FTE):

4

47,4

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas
fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists, without a PhD, of recognized professional
experience and competence, in the main areas of the study programme (FTE):

4

47,4

4.1.3.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação
4.1.3.4. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning
dynamics
Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics

ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período
superior a três anos / Full time teaching staff with a link to the institution for a period over three
years:

6

71,1

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano
(ETI) / Teaching staff registered in a doctoral programme for more than one year (FTE):

3

35,5

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5
4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente
actualização
Neste ano letivo foi implementado o Processo de Avaliação de Docentes, devidamente regulamentado em
documento próprio, cujo link de acesso está inserto neste documento de avaliação.
No fim de cada semestre letivo cada professor que lecionou uma UC deverá entregar na Direção de Curso
um relatório de docência em que deve referir como correu o semestre escolar e como se comportaram
todos, professores e alunos.
Em cada semestre é feita uma reunião de coordenação que visa coordenar mas também dar a conhecer
aos docentes do ciclo de estudos como foi o desempenho de professores e alunos.
Está neste momento em preparação e para implementação ainda neste 1º semestre do ano letivo 2014/2015
um questionário de avaliação dos professores pelos alunos.
Por fim, os professores são avaliados pelo desempenho e resultados que apresentam e mais ainda pelo
Conselho Pedagógico que concentra todas as queixas dos alunos. Estas queixas se provadas e,
dependendo da gravidade que apresentam, poderão ser motivo de suspensão ou repreensão do docente
em causa.
4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
This academic year was implemented at ESAP, The Assesment Academic Staff Process which document of
regulations's link is insert in a link below.
At the end of each semester every teacher who taught course units shall deliver in the course directing a
teaching report which shall state how was the school term and how they all behaved, teachers and
students.
In each half is made a coordination meeting which aims to coordinate but also to acquaint the study
cycle's teachers how was the performance of teachers and students.
It is currently in preparation and implementation still in the 1st semester of the school year 2014/2015 a
questionnaire for the evaluation of teachers by students.
Finally, teachers are evaluated by the performance and results that present and even more so by the
Pedagogical Council that concentrates all complaints from students. These complaints, if proven right and,
depending on the severity which they present, may be grounds for suspension or reprimand the teacher
concerned.
4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://www.esap.pt/alunosedocentes.asp?id=12&sub=218

4.2. Pessoal Não Docente
4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos.
A ESAP conta com a colaboração de 28 funcionários em regime integral, com contrato de trabalho sem
termo.
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4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme.
ESAP counts with the collaboration of 18 full time employees that have a permanent employment contract.
4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos.
Licenciatura - 10; Bacharelato - 1; Ensino Secundário - 5; Terceiro Ciclo do Ensino Básico - 5; Segundo
Ciclo do Ensino Básico - 3; Primeiro Ciclo do Ensino Básico - 4.
4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study programme.
Higher Education Degree– 10; Bachelor Degree – 1; High School - 5; 3rd Cycle of Elementary School – 5;
2nd Cycle of Elementary School – 3; 1st Cycle of Elementary School – 4.
4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
O desempenho do pessoal não docente é avaliado de forma contínua através dos responsáveis, bem como
através das reclamações apresentadas pela comunidade académica; sempre que se justifica são
realizadas reuniões entre os responsáveis e o pessoal envolvido para análise de resolução de problemas.
4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance.
The performance of the non-teaching staff is valued continuously by responsible personnel or through
complaints made by the academic community. Whenever justified meetings are made by the responsible
and involved personnel to analyze possible resolutions of the current problems.
4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.
A formação contínua é realizada no posto de trabalho, nomeadamente ao nível dos serviços
administrativos, sempre que se verificam alterações nos procedimentos e/ou no software utilizado; a
formação avançada é sobretudo realizada no exterior, destacando-se os cursos realizados no último ano
letivo pelas Bibliotecárias e pela Técnica do Serviço de Bolsas:
- II Encontro de Bibliotecas do Ensino Superior: Partilha, Criatividade e Engenho, 2013
- Webinar Novas Tendências em Edição e Leitura Eletrónica, 2013
- Webinar Organização e Representação da Informação: Arquivos, Bibliotecas e Museus, 2013
- Programa de Mobilidade em Bibliotecas do Ensino Superior: Programa de Formação de Utilizadores das
Bibliotecas da Universidade de Aveiro: Conteúdos e Atividades, 2014
- Workshop Repositórios Digitais e Gestão Integrada de Bibliotecas e Preservação, Conservação, Arquivo
e Restauro, 2014
- Formação Inicial para Técnicos com Análise de Bolsas de Estudo, 2014
4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff.
The continuous assessment is apply at the work space, namely the administrative services, but every time
is verified any alteration in the procedures and/or software used. The advance formation is made mainly
outside the school and some of them were taken by the Librarians and the Scholarship Service Technical:
- II Higher Education Libraries Meeting: Sharing, Creativity and Ingenuity, 2013
- Webinar New Trends in Electronic Publishing and Reading, 2013
- Webinar Organization and Representation of Information: Archives, Libraries and Museums, 2013
- Mobility Program in Higher Education Libraries: User Training Program of the Aveiro´s University
Libraries: Content and Activities, 2014
- Digital Repositories and Integrated Management of Libraries and Preservation, Conservation, Restoration
and Archive Workshop, 2014
- Initial Training for Technicians with Scholarship Analysis

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem
5.1. Caracterização dos estudantes
5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género e idade
5.1.1.1. Por Género
5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender
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Género / Gender

%

Masculino / Male

33

Feminino / Female

67

5.1.1.2. Por Idade
5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age
Idade / Age

%

Até 20 anos / Under 20 years

0

20-23 anos / 20-23 years

33

24-27 anos / 24-27 years

22

28 e mais anos / 28 years and more

45

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso)
5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso) / Number of students per curricular
year (current academic year)
Ano Curricular / Curricular Year

Número / Number

1º ano curricular

4

2º ano curricular

5
9

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.
5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand
2012/13

2013/14

2014/15

N.º de vagas / No. of vacancies

20

20

20

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates

8

9

5

N.º colocados / No. enrolled students

0

0

0

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments

5

7

4

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark

12

11

13

Nota média de entrada / Average entrance mark

14

13

14

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente
para discriminação de informação por ramos)
5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para
discriminação de informação por ramos)
Desde o inicio do ciclo de estudos, a tendência tem sido um tipo de estudante que procura especialização
na área de realização de cinema.
5.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the student’s distribution
by the branches)
Since the beginning of the master course, the trend has been to have a kind of student looking for
expertise in the field of film direction.

5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem
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5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos
estudantes.
A Direção de Curso vai aquilatando acerca do percurso académico dos estudantes, sob a forma de
auscultação aos docentes durante o ano letivo e através das reuniões de coordenação. As medidas de
apoio pedagógico passam pela permanente disponibilidade dos docentes para acompanhamento do
trabalho dos estudantes.
A Direção de Curso também se disponibiliza para o acompanhamento dos discentes.
5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
The Course Direction will assess about the students' academic route, by listening to teachers during the
school year and through the coordination meetings. The educational support measures include the
permanent availability of teachers to the monitorizing of the students work .
The Course Director also provides for the monitoring of students.
5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
Na medida em que a especificidade do horário pós-laboral do ciclo de estudos o permite, a Direção de
Curso e os docentes dão conhecimento aos alunos das atividades artísticas, culturais e educativas
organizadas no seio da nossa comunidade académica.
As mesmas são, também, divulgadas através do site e redes sociais oficiais da ESAP.
A integração dos estudantes é, também, promovida desde a sua chegada com a “Semana de abertura” do
ano letivo, organizada pela Direção Académica, em colaboração com as Direções dos ciclos de estudo, a
Associação de Estudantes, a Comissão de Praxe e a ARTUNA – Tuna Mista da ESAP. Durante uma semana
são organizados vários eventos que permitem aos novos alunos conhecer o respetivo curso, as
instalações, a estrutura orgânica da ESAP, e estabelecer uma rede de ligações com os colegas do mesmo
curso e dos outros cursos.
5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
To the extent that the specificity of after-work schedule of the study cycle allow, the Course Direction and
teachers inform students about the artistic, cultural and educational activities organized within our
academic community.
These activities are also disclosed through the website and official social networks of ESAP.
The integration of students is also promoted with the "Opening Week" of the school year, organized by the
Academic Board Director, in collaboration with the Courses Directions, the Student Association, the Praxis
Commission and the ARTUNA. For a week various events are organized, which allow new students to know
the respective course, the facilities, the organizational structure of ESAP, and establish a network of
connections with colleagues of the same course and other courses.
5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.
Ao nível das possibilidades de financiamento, a ESAP dispõe do Gabinete SAS, que presta toda a
informação necessária e assegura o processo de candidatura às Bolsas da Ação Social; por outro lado,
tanto através da CESAP como da Associação de Estudantes são estabelecidos protocolos com algumas
instituições bancárias, que permitem vantagens em termos financeiros. A inserção no mercado de trabalho
é promovida ao longo da formação, através da participação em festivais de cinema e, sempre que surgem
oportunidades de emprego e/ou estágios, a Direção de Curso dá as mesmas a conhecer aos estudantes.
5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities.
In terms of financing possibilities, the ESAP has the SAS Office, which provides all the necessary
information and ensures the application process to Scholarships; on the other hand, both through CESAP
and the Student Association, protocols are defined with some banks that allow advantages in financial
terms. The integration into the labor market is promoted throughout the training through participation in
film festivals and, whenever there are opportunities for employment and / or training, the Course Direction
informs students about them.
5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem.
O ciclo de estudos não tem implementado qualquer inquérito estandardizado de satisfação dos alunos, no
entanto a Direção de Curso está disponível para para ouvir os alunos sobre qualquer questão sobre
assuntos de satisfação e trabalha para resolver problemas que possam surgir.
5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
The study cycle has not implemented any standardized survey of student satisfaction, however the Course
Direction is available to listen to students on any question on satisfaction issues and work to resolve
problems that may arise.
5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
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A mobilidade dos nossos estudantes, docentes e staff, nomeadamente ao nível do programa Erasmus+ é
coordenada pelo GREI – Gabinete de Relações Externas e Internacionais, que divulga toda a informação
relativa aos programas em vigor, e assegura todos os aspetos logísticos inerentes à candidatura. Ao nível
do reconhecimento de créditos, o processo é acompanhado pela Direção do ciclo de estudos e pelo
Conselho Científico, que aprova os planos de estudo e a respetiva creditação dos alunos em mobilidade.
O Mestrado tem, também, recebidos alunos de outras instituições de ensino superior europeu, no âmbito
do programa Erasmus+ (Baltic Film and Media School, Luca School of Art, École Européenne Supérieure
de Image Angoulême et Poitiers, etc.).
5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.
The mobility of our students, teachers and staff, namely in the Erasmus+ program is coordinated by GREI External and International Relations Office, which discloses all the information regarding the programs in
place, and ensure all logistical aspects related to the application. Regarding the credit recognition, the
process is accompanied by the course direction and the Scientific Council, which approves the study
plans and the respective accreditation of students in mobility.
The Master has also received students from other European higher education institutions under the
Erasmus program (Baltic Film and Media School, Luca School of Art, École Européenne Supérieure de
Image Angoulême et Poitiers, etc.).

6. Processos
6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos
6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes,
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento.
O cumprimento dos objetivos é avaliado no primeiro ano no decurso dos trabalhos efetuados pelos alunos
e, de uma forma fundamental, pela avaliação da qualidade do trabalho de projeto final ou dissertação
desenvolvido no segundo ano do curso.
6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and
measurement of its degree of fulfillment.
The achievement of objectives is evaluated in the first year during the work performed by the students and,
in a fundamental way, by the evaluation of the quality of the final project work or thesis developed in the
second year of the course.
6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de
trabalho.
A revisão curricular do Mestrado em Realização: Cinema e Televisão faz-se nos modos impostos pela lei.
Auscultam-se os docentes e alunos sobre necessárias e/ou pertinentes revisões ao currículo. Pontuais,
mas importantes, adequações aos programas das diversas unidades curriculares são feitas pelos
docentes das mesmas.
6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies
updating.
The curriculum of the Master in Direction: Film and Television is reviewed in according to the law.
Teachers and students are consulted about necessary and / or appropriate revisions to the curriculum.
Specific but important adjustments to the programs of the various courses are made by the corresponding
teachers.

6.2. Organização das Unidades Curriculares
6.2.1. Ficha das unidades curriculares
Mapa X - Metodologias da Realização
6.2.1.1. Unidade curricular:
Metodologias da Realização
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Adriano Joaquim Carvalho Barbosa Nazareth - 10 horas
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6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Luís Miguel Martins Miranda - 20 horas
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
A Unidade Curricular de METODOLOGIAS DA REALIZAÇÃO tem como objetivo dar aos alunos uma visão
abrangente das metodologias da realização cinematográfica, centradas na figura do realizador enquanto
autor principal da obra cinematográfica, de modo a adquirir as competências necessárias para preparar o
trabalho de realização de uma curta-metragem de ficção de autoria própria.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Metodologias da Realização aims to give students a comprehensive overview of the methodologies of
filmmaking, focusing on the figure of the director as the main author of a cinematographic work, in order to
acquire the necessary skills to prepare the work of a fiction short film of their own making.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
As funções do realizador de cinema;
A produção cinematográfica;
A metodologia de realização:
- A análise do argumento
- A nota de intenções do realizador
- guião literário e o guião de produção
- O guião técnico
- A planificação técnica
- O guião gráfico - storyboard
- O animatic
- O detalhamento de produção e técnico/artístico
- O plano de trabalho de realização e produção.
6.2.1.5. Syllabus:
The Director's functions;
The film's production;
The directing methodologies:
- Screenplay analysis;
- The Director's statement of intents;
- The literary script and the production script;
- The technical script;
- The technical planning;
- The graphical script - storyboard;
- The animatic;
- The production and technical / artistic's detailing;
- The direction and production's work plan.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Procurou-se definir um conjunto de conteúdos programáticos que cobrissem todos os objetivos da
unidade curricular (desenvolver metodologias da realização), bem como também focassem de uma forma
prática os temas/técnicas considerados mais pertinentes, os que têm a ver com o método que cada
realizador deve desenvolver no trabalho de preparação, planificação e realização de um filme.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
We sought to define a set of syllabus that would cover all the objectives of the course (develop directing
methods), and also would focus in a practical way the themes / techniques considered most relevant, those
that have to do with the method that each director should develop in their the work of preparation, planning
and making of a film.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Explicitação dos métodos de realização enquanto processos de produção:
Visionamento de documentários sobre realização cinematográfica e realizadores;
Avaliação:
Trabalho – 60% (qualidade técnica/artística – 30% + apresentação e defesa – 30%)
Processo de desenvolvimento do trabalho – 20%
Assiduidade e participação – 10%
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Clarification of the directing's methods as production processes;
Viewing of documentaries about filmmaking and directors;
Evaluation:
Work - 60% (technical and artistical quality - 30% + defense and presentation - 30%)
The developing of work - 20%
Attendance and participation - 10%
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
O método de ensino escolhido (introdução a uma metodologia de preparação da realização de um filme)
visa a que os alunos não só adquiram um sólido conhecimento teórico-prático acerca dos temas que
resultam do objetivos definidos para esta unidade curricular (dar a conhecer as diferentes fases de
preparação de um filme, pela ótica do realizador), como também pretende que os alunos desenvolvam
trabalho próprio passível de ser tornado numa obra cinematográfica (a escrita de uma curta-metragem
original e consequente trabalho preparatório da realização desse mesmo filme).
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching method chosen (introduction to a method of preparing of film making) aims to students not
only gain a solid theoretical and practical knowledge about the themes that result from the goals set for
this course (get to know the different stages of preparing a film, from the perspective of the director), as it
also aims to students to develop work that can be made into a film (writing an original short film and
subsequent preparatory work of the directing of that movie).
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
MARNER, Terence St. John, A Realização Cinematográfica, Edições 70, 2009
KATZ, Steven D., Film Directing: Shot by Shot, MWP, 1991
VIDEOGRAFIA:
A PERSONAL JOURNEY THROUGH AMERICAN CINEMA, Martin Scorsese
TRABALHO DE ACTOR, TRABALHO DE ACTRIZ, João Canijo
THE DIRECTORS: MARTIN SCORSESE
THE DIRECTORS: DAVID CRONENBERG

Mapa X - Práticas e Modelos do Argumento
6.2.1.1. Unidade curricular:
Práticas e Modelos do Argumento
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Manuel João Preto - 10 horas
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Marco Aurélio Borges Ribeiro de Miranda - 20 horas
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
- Capacidade de compreender os elementos essências que constituem o argumento cinematográfico de
curta e de longa-metragem;
- Capacidade para o desenvolvimento de técnicas precisas de escrita do argumento, adoptando princípios
universalmente reconhecíveis, assente em modelos de autores consagrados;
- Compreensão dos princípios básicos de construção de personagens, segundo a regra da
tridimensionalidade, assim como a sua inserção no contexto da estrutura do argumento;
- Capacidade de compreensão e desenvolvimento de técnicas de escrita criativa;
- Competências para produção de argumentos susceptíveis de realização nas linguagens cinematográfica
e audiovisual, segundo métodos que compreendam a criação de uma ideia e o seu contínuo
desenvolvimento rumo à forma final do um guião pronto a ser filmado.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Ability to understand the essence elements that constitute the screenplay of short and feature films;
- Ability to develop precise techniques of writing a screenplay, adopting universally recognizable
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principles, based on models of established authors;
- Understanding of the basic principles of building characters, according to the rule of tridimensionality, as
well as their integration in the context of the structure of the screenplay;
- Ability to understand and develop creative writing techniques;
- Skills for the production of screenplays capable of being directed in film and audiovisual languages,
according to methods which include the creation of an idea and its continued development towards the
final form of a script ready to be shot.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Aspectos formais a considerar na escrita de um argumento cinematográfico
1.1. Modelo clássico
1.2. Modelo europeu
1.3. Modelos experimentais
2. Personagem, Acção e Espaço Audiovisual
2.1. Conceito, Construção, Características e Tridimensionalidade do Personagem
2.2. Conceito, Estrutura e tipo de Acção
3. Oficina de Escrita
3.1. Prática do Argumento/Modelos e Formas
3.2. Exposição, desenvolvimento e nó da intriga
3.3. Micro funcionamento da narrativa argumental / Função e Motivação / Informar e Persuadir
3.4. Diálogo: Bases do Diálogo; Escrita do diálogo.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Formal aspects to consider in writing a screenplay
1.1. Classical model
1.2. European model
1.3. Experimental models
2. Character, Action and Audiovisual Space
2.1. Character's Concept, Construction, Features and Tridimensionality
2.2. Action's Concept, structure and Type
3. Writing Workshop
3.1. Practice Case / Templates and Forms
3.2. Exposure, development and intrigue node
3.3. Micro functioning of the narrative plot / Function and Motivation / Inform and Persuade
3.4. Dialogue: Dialogue basis; Writing dialogue.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
O aluno, à luz dos vários modelos, deverá conseguir estabelecer aqueles que são os elementos essenciais
para a construção de um argumento.
Assim, deverá ser capaz de relacionar os aspectos formais da escrita do argumento, com os aspectos
criativos que relacionam a temática, as personagens e as suas motivações.
Dominando conceitos e práticas de escrita criativa directamente relacionados com a gestão da intriga, da
acção e dos diálogos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The student, in light of the various models, should be able to establish those that are the essential
elements for building a screenplay.
Therefore, the student should be able to relate the formal aspects of the screenplay writing with the
creative aspects that relate to the theme, the characters and their motivations.
Mastering the concepts and practices of creative writing directly related to the management of intrigue,
action and dialogues.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:
Introdução teórica aos conceitos fundamentais da narrativa, analisando-a nas suas múltiplas
manifestações discursivas através da análise de objetos cinematográficos e audiovisuais.
Reconhecendo a vocação narrativa do cinema, estudar-se-ão obras cinematográficas relevantes sob o
ponto do vista narrativo, baseadas na adaptação de obras (literárias, teatrais e documentais) e de
argumentos originais.
Considerando a existência de argumentos que recusam urna base de construção assente na narrativa
tradicional adotando estruturas do tipo complexo, ou mesmo a inexistência de qualquer suporte estrutural
- proceder-se ao estudo desses produtos e motivar-se-á os alunos para a produção prática de produtos
dessa natureza.
Trabalho prático:
Produção de Argumentos, dentro de estruturas diversificadas, perspetivando-os em interação com as
outras componentes da narrativa audiovisual: Realização e Montagem.
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Avaliação:
Contínua (Assiduidade e participação: 20%; Argumento concluído: 80%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodology:
Theoretical introduction to the fundamental concepts of narrative, analyzing it in its multiple
manifestations through the discursive analysis of film and audiovisual objects.
Recognizing the narrative vocation of cinema, they will study the relevant films in the narrative point of
view, based on the adaptation of works (literary, theatrical and documentary) and original screenplays.
Considering the existence of screenplays that refuse a building basis supported on traditional narrative
structures and adopting the complex type, or even the absence of any structural support - they will
proceed to the study of these products and will motivate the students to the practical producing of
products of this nature.
Practical work:
Screenplay production within diverse structures, viewing them in interaction with other components of the
audiovisual narrative: Directing and Editing.
Evaluation:
Continuous (Attendance and participation: 20%; finished screenplay: 80%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Através da exposição de obras, originais e adaptadas, os alunos deverão perspectivar todos os aspectos
técnicos e criativos da construção de um argumento. Baseando-se tanto numa narrativa tradicional, como
complexa ou experimental, isto é, que não se baseia em qualquer tipo de estrutura.
O próprio processo de escrita deverá conduzir o alunos pelas várias etapas de construção tanto da
narrativa, como dos personagens e das suas motivações.
O resultado final será a experimentação, na primeira pessoa, das várias dificuldades e alternativas que o
processo de escrita nos apresenta, como uma obra que se que pretende sempre original, sugestiva
visualmente e envolvente do ponto de vista do espectador.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Through the exhibition of works, original and adapted, students should foresee all technical and creative
aspects of building a screenplay. Based both on a traditional narrative, either experimental or complex,
namely, one which is not based on any kind of structure.
The writing process itself should lead the students through the various stages of construction of both the
narrative and the characters and their motivations.
The final result will be a trial, in the first person, of the various difficulties and alternatives that the writing
process presents us, as a work that you want to always be unique, visually evocative and engaging from
the spectator's point of view.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Field, Sidney, The foundations of a screenwriting, FF, 1993
Carrière, Jean-Claude/Pascal Bonitzer, Exercice du Scénario, Femis, Paris, 1999
Dancyger, Ken/Cooper, Pat, Writing the short film, B-H, NY, 1994
Gulino, Paul Joseph, Screenwriting: The Sequence Approach
McKee, Robert, Story: Substance, Structure, Style and Principles of Screenwriting, Harper Entertainment,
LA,1997)

Mapa X - História e Teoria do Cinema e da Televisão
6.2.1.1. Unidade curricular:
História e Teoria do Cinema e da Televisão
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Miguel de Sá e Melo Ferreira - 30 horas
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
A formação ministrada, de carácter histórico, teórico e crítico, apetrecha os alunos para enfrentarem as
disciplinas práticas e o futuro com o competente conhecimento e a indispensável capacidade de
enquadramento – histórico, teórico, crítico, mas também técnico e estético -, sem embaraços mas com
capacidade para problematizar e tematizar o cinema e a televisão.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The training, of historic, theoretical and critical nature, equips the students to face the practical subjects
and the future with the relevant knowledge and the necessary capacity of frameworking - historical,
theoretical, critical, but also technical and aesthetic - without embarrassmenst but with capacity to
question and thematize both film and television.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Lecionar os pontos essenciais da História do Cinema para estabelecer uma cartografia que os alunos
possam apreender e fazer sua. Referir alguns traços fundamentais da teoria do cinema, propondo para a
história outros pontos de referência. Articular história e teoria para, partindo da sua relação, tornar a
história mais compreensível e a teoria mais operativa escolhendo os conhecimentos a transmitir, tanto a
nível de técnica de estética. Lecionar a História da Televisão como operador técnico de comunicação,
distinguindo as suas principais datas e fases e salientando a sua progressiva difusão. Dar conhecer as
principais técnicas, do estúdio e da gravação ao direto televisivo. A série televisiva, o filme para televisão,
o spot publicitário. Expor as principais questões teóricas que a televisão levanta, em si mesma e na teoria
da comunicação, para enquadrar os alunos sobre a história da televisão e a sua estética. Expor as
proximidades e as diferenças entre a televisão e o cinema.
6.2.1.5. Syllabus:
Teach the essentials of the history of cinema to establish a mapping that students can learn and make their
own. Relate some key features of film theory, proposing to History other landmarks. Join history and
theory for, from its relationship, make a most comprehensive history and a most operative theory choosing
the knowledge to be transmitted, both in terms of technique and aesthetics. Teaching the Television
History as technical operator of communication, distinguishing their key dates and phases and stressing
their increasing prominence. Pass on the knowledge about the main techniques, from studio recording to
the direct TV. The television series, the film for television, the advertising spot. Explain the main theoretical
issues that television raises in itself and in communication theory, to frame the students about the history
of television and its aesthetics. Exposing the proximities and differences between television and the
cinema.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Assim se pretende cobrir todas as exigências históricas e teóricas de um curso de Mestrado, não deixando
de fora nenhuma questão relevante e indo mais longe do que ao nível de Licenciatura. Presta-se especial
atenção a questões técnicas e estéticas. Contempla-se em especial a função de arquivo do filme, a sua
conservação, o seu tratamento e utilização, bem como questões de programação e divulgação.
Partindo do presente, olha-se de forma abrangente para o passado e perspectiva-se o futuro em termos
tecnicamente realistas e práticos, de modo que sejam úteis para os alunos tanto teórica como
praticamente. Partindo da premissa de que cinema e televisão não se confundem, expor de forma clara em
que se aproximam e como se distinguem, sem se sobreporem mas também sem mutuamente se excluírem.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
With this, we want to cover all the historical and theoretical requirements of a master's course, not leaving
out any material issue and going further than the level of degree. It pays particular attention to technical
and aesthetic issues. Ii includes in particular the archive function of the film, its conservation, its
processing and use, as well as programming and disclosure issues.
Starting from this, we look up comprehensively to the past and prospect the future both in technically
realistic and practical terms, so that they are useful for students both theoretically and practically.
Assuming that film and television do not mix, exposing clearly where they approach themselves and how
to distinguish both, without overlapping but also without excluding each other.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica, sempre exemplificada com filmes e excertos de filme dentro do muito escasso tempo
disponível.
Avaliação periódica, com base em trabalhos escritos.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Lectures, always exemplified with movies and movie clips within the very limited time available.
Periodic review, based on written assignments.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Para completo esclarecimento das questões envolvidas, faz-se uma exposição alargada e tão
pormenorizada quanto possível de modo que os alunos possam apreender o que está envolvido, tanto no
cinema como na televisão, pela técnica e o seu progresso. Para que cada evolução técnica seja bem
apreendida nas suas causas e nas suas consequências faz-se uma referência histórica precisa à história
geral por forma a explicitar as relações entre a história do cinema e a história da televisão ao longo tempo
de convívio de ambas as linguagens, a sua actualidade e a sua pertinência histórica e teórica.
Com uma avaliação baseada em dois trabalhos escritos, um sobre história e o outro sobre teoria, ou
apenas um mais desenvolvido que as inclua a ambas, sobre cinema, e dois trabalhos escritos ou apenas
um, nos mesmos termos, sobre televisão, dispõe-se de elementos claros para, em sede de Mestrado,
avaliar os conhecimentos adquiridos pelos alunos, para cuja investigação pessoal é concedida toda a
orientação necessária sem, contudo, se sobrepor à sua iniciativa e ao seu gosto pessoal, que se pretende
justamente estimular.
Para que os resultados sejam plenamente atingidos torna-se fundamental a exemplificação com elementos
fílmicos ajustados. Devido ao escasso tempo disponível, as escolhas de filmes e excertos de filmes
tornam-se mais limitadas, embora se pretenda que sejam esclarecedoras.
No escasso tempo disponível, com uma exposição teórica clara e exaustiva e a remissão para uma
bibliografia alargada consegue-se apetrechar os alunos com os conhecimentos diferenciados que são
exigidos e abrir-lhes horizontes para o futuro. De forma segura e sempre muito apoiada, tanto em
bibliografia como em orientação pessoal, pressupondo-se conhecimentos anteriores de cinema e televisão
vai-se tão longe, também em termos de exigência, quanto é actualmente possível e exigível num ensino de
Mestrado.
A formação aqui ministrada, de carácter histórico, teórico e crítico, apetrecha os alunos para enfrentarem
as disciplinas práticas e o futuro com o competente conhecimento e a indispensável capacidade de
enquadramento – histórico, teórico, crítico, mas também técnico e estético -, sem embaraços mas com
capacidade para problematizar e tematizar o cinema e a televisão.
O apelo que é feito ao trabalho de estudo e investigação pessoal dos alunos é, em geral, correspondido
com o interesse manifestado e os resultados obtidos, tanto no 1º como no 2º Ano deste Mestrado, o que
justifica o nível de exigência praticado.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
To the complete understanding of the issues involved, it is made a broad and detailed exposure so that
students can grasp what is involved in both film and television, by the technique and its progress. In order
to make each technical evolution better understood in its causes and its consequences, it is made a
precise historical reference to the general history in order to explain the relationships between the film
history and television history over the time of convivial of both languages, its present and its historical and
theoretical relevance.
With an evaluation based on two written papers, one on history and the other on theory, or just a more
developed work that includes both, on the film thematic, and two written assignments or just one, in the
same way, on television, it states clear elements to assess the knowledge acquired by students, for whose
personal research is granted all the necessary orientation without, however, take precedence over their
initiative and your personal taste, which is specifically intended to stimulate.
For the results to be achieved fully it is essential the exemplification set with film elements. Due to the
limited time available, the choice of films and film clips becomes more limited, although it is intended to be
instructive.
In the limited time available, with a clear and comprehensive theoretical presentation and the reference to
an extended bibliography students achieve different expertise that are required and open their horizons for
the future. Safely and always supported, both in literature and in personal guidance, assuming prior
knowledge of film and television, it will go so far, in terms of demand, as is currently possible and required
a Master's education.
The training, of historic, theoretical and critical nature, equips the students to face the practical subjects
and the future with the relevant knowledge and the necessary capacity of frameworking - historical,
theoretical, critical, but also technical and aesthetic - without embarrassmenst but with capacity to
question and thematize both film and television.
The appeal that is made to the study work and personal research of students is generally matched with the
interest shown and the results obtained, both in the 1st and in the 2nd year of the Master, which justifies
the requirement being practiced.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- “Biografia do Filme”, de Mark Cousins (Lisboa: Plátano, 2005).
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- “Cinema: The Whole Story”, de Philip Kemp (London: Thames & Hudson, 2011).
- “A Imagem-Movimento” e “A Imagem-Tempo”, de Gilles Deleuze (Lisboa: Assírio & Alvim, 2004 e 2006).
- “Dicionário Teórico e Crítico do Cinema”,, de Jacques Aumont e Michel Marie (Lisboa: Texto & Grafia,
2009).
- “Cinema – Uma Arte Impura”, de Carlos Melo Ferreira (Porto: Afrontamento, 2011).

Mapa X - Realização Cinematográfica
6.2.1.1. Unidade curricular:
Realização Cinematográfica
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Manuel Dias Costa Valente - 30 horas
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
A aplicabilidade da linguagem cinematográfica no contexto da realização cinematográfica;
Explorar experimentação visual e interacção tecnológica;
Capacitação do trabalho em equipa;
Consciencialização das especificidades de cada etapa de produção e suas potencialidades exploratórias;
Capacidade de articular exigências específicas da preparação, da rodagem, da pós-produção e dos
processos de visionamento.
Conhecimento da realização e execução técnica em cada tipo de filme;
Capacidade de articular exigências específicas da preparação, da rodagem e da pós-produção.
Explorar a importância das diversas áreas da cinematografia para o produto final.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The applicability of film language in the context of filmmaking;
Explore visual experimentation and technological interaction;
Assimilation of teamwork;
Awareness of the specifics of each production step and its exploration potential;
Ability to articulate preparation's specific demands, of shooting, post-production and display processes.
Knowledge of directing and technical implementation for each type of film;
Ability to articulate the preparation's specific demands, the filming and post-production.
Explore the importance of the various areas of cinematography for the final product.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Da linguagem cinematográfica ás opções de realização;
A exploração criativa da planificação, das envolvências tecnológicas, da multilinguagem, das referências e
sua observação crítica. O cinema como espaço multi-explorativo.
A análise de contextos de expressão cinematográfica: a imagem, a luz, o som, a direcção de arte, a
direcção de actores e a montagem;
A poesia como estudo de caso explorativo da criação artística no cinema.
A continuidade em sequências dialogadas como estudo de caso explorativo da criação artística
cinematográfica.
6.2.1.5. Syllabus:
From the cinematographic language to the directing options;
The creative exploration of planning, technological surroundings, the multi-language, the references and
its critical observation. Cinema as multi-exploitative space.
The analysis of cinematic expression contexts: the image, light, sound, art direction, the direction of actors
and editing;
Poetry as explorative study case of artistic creation in the film.
Continuity in dialogued sequences as a explorative study case of artistical film creation.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
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Os conteúdos programáticos definidos para a unidade curricular foram definidos a partir do pressuposto
de que se trata de uma UC de carácter prático, com uma componente teórica, que explora técnicas e
conhecimentos específicos da realização cinematográfica.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus set for the course unit were defined based on the assumption that it is a practical course unit,
with a theoretical component, which explores skills and expertise of filmmaking.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A integração entre teoria e prática é nesta disciplina constante e formula um modelo em que o fluxo de
trabalho implica: aquisição, análise e experimentação de conceitos e modelos; trabalho sobre projectos;
realização de trabalhos sequências de realização cinematográfica. Utilização diferenciada de trabalhos de
grupo.
A avaliação subdivide-se em duas componentes, cada uma com uma nota mínima para aprovação de 6.5
valores:
1. Projectos sequenciais de realização cinematográfica desenvolvidos ao longo das aulas (80%);
2. Participação nas aulas (20%).
Para aprovação final à unidade curricular os alunos devem obter uma nota final maior ou igual a 9,5
valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The integration between theory and practice is constant in this course unit and formulates a model in
which the workflow involves: acquisition, analysis and testing of concepts and models; work on projects;
performing sequences of filmmaking. Differentiated use of group work.
The evaluation is divided into two parts, each with a minimum passing grade of 6.5 values:
1. Sequential Project filmmaking developed during classes (80%);
2. Class participation (20%).
For final approval, students must obtain a final grade greater than or equal to 9.5.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A metodologia de ensino adequa-se aos objetivos de aprendizagem, na medida em que permite que uma
experimentação prática dos conceitos teóricos adquiridos, sendo a avaliação final resultante dos trabalhos
práticos desenvolvidos ao longo do curso da unidade curricular.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology is suitable in regards to the learning objectives, in that it allows a practical
testing of theoretical concepts acquired, being the final evaluation a result of the practical work carried out
over the course of the class.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
FIGGIS, M. Filmar em digital. Edições Cine-Clube de Avanca, 2010.
KATZ, S., Shot by shot, visualizing from concept to screen. Michael Wiese productions: USA, 1991.
MAZZOLENI, A. O ABC da Linguagem Cinematográfica. Edições Cine-Clube de Avanca, 2005.
SAINT-VINCENT, R. et al. Guia prático do storyboard. Edições Cine-Clube de Avanca, 2007.
SEGER, L. Como triunfar como argumentista (um livro de exercícios sobre criatividade). Edições CineClube de Avanca, 2008.

Mapa X - Arquitetura e Cinema
6.2.1.1. Unidade curricular:
Arquitetura e Cinema
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria de Fátima Alves Sales - 15 horas
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Carlos Miguel de Sá e Melo Ferreira - 15 horas
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
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Capacidade de reflexão e estruturação de investigação no campo da teoria e da crítica da arquitectura e do
cinema.
Domínio dos instrumentos necessários à produção de um trabalho teórico.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Development of thinking and structure the research in the field of theory and criticism of architecture and
film.
Domain of the instruments necessary to establish a theoretical work.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Estudar as intercepções entre cinema e arquitectura.
Explorar discursos sobre arquitecturas imaginárias, sobre o espaço arquitectónico e urbano.
Analisar obras arquitectónicas paradigmáticas presentes no cinema.
Investigar como o cinema traz a sua abordagem artística para a arquitectura.
6.2.1.5. Syllabus:
Study interceptions between film and architecture.
Explore speeches on imaginary architectures about architectural and urban space.
Analyze paradigmatic architectural works present in films.
Investigate how the film brings its artistic approach to architecture.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Pretende-se alcançar uma plataforma de investigação baseada nas relações entre a arquitetura e o cinema.
Nasce do fascínio do ser humano pelo espaço e pela imagem em movimento. Os documentários sobre o
tema que foram produzidos remetem para biografias de arquitetos e para a análise do seu trabalho.
Assistimos hoje a uma grande mudança: dá-se cada vez mais atenção à importância de obras
arquitetónicas e à sua influência positiva, não só na estrutura urbana, mas também como instrumento de
promoção e distinção no âmbito da competitividade económica global, o que, aliada ao avanço da
tecnologia e ao aparato da documentação da imagem em movimento, faz com que o cinema seja a melhor
ferramenta de divulgação. Pretende-se estruturar uma reflexão à volta de obras arquitetónicas
paradigmáticas, sobre o espaço arquitetónico e urbano presentes no cinema enquanto se tenta perceber o
contributo da abordagem artística do cinema na arquitetura contemporânea.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The aim is to achieve a research platform based on the relationship between architecture and film. It is
born from the fascination of the human being into space and the moving image. Documentaries on the
subject that were produced refer to biographies of architects and for the analysis of their work. We are
witnessing today a major change: more and more attention to the importance of architectural works and
their positive influence occurs not only in the urban structure, but also as a promotional tool and
distinction in the context of global economic competitiveness, which, combined with the advancement of
technology and the apparatus of moving image documentation, makes the film the best marketing tool. The
aim is to structure a reflection around paradigmatic architectural works on the architectural and urban
space present in the film while trying to understand the contribution of the artistic approach of the fim in
contemporary architecture.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A abordagem dos conteúdos programáticos far-se-á através da apresentação das diferentes situações e
perspectivas tendo como suporte, material escrito e audiovisual.
A componente teórica poderá contar com o contributo de especialistas convidados.
A avaliação é contínua, nos termos do Estatuto da ESAP e das Normas de Avaliação aprovadas pelo
Conselho Pedagógico, assentando na discussão colectiva dos temas tratados e na elaboração de um
trabalho. A presença e participação nas horas de contacto são objecto de avaliação.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The approach of the syllabus will be done through the presentation of different situations and prospects
backed by written and audiovisual material.
The theoretical component may rely on the collaboration of experts invited.
Continuous evaluation, under the ESAP Statute and the Valuation Rules adopted by the
Pedagogical Council, laying in the collective discussion of topics dealt with and the development of a
work. The presence and participation in contact hours are evaluated.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
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Esta unidade curricular foi pensada de forma multidisciplinar e apresentará informação, especulação
subjetiva, ideias, colaborações e visões criativas. Nesse sentido temos uma série de actividades paralelas
previstas, das quais fazem parte uma série de conferências e conversas informais entre personalidades da
arquitetura e do cinema. O cinema e a arquitectura são, desde os seus primórdios, fabricantes de sonhos.
O cinema revela arquiteturas que só existem na mente, compostas por sensações, memórias e
imaginação, e por vezes essa arquitectura cinematográfica confunde-se com a percepção que temos na
vida real. O desejo faz parte da linguagem das duas artes e todas as civilizações tiram o máximo partido
dos seus edifícios. Todas as culturas esperam que a sua arquitectura contenha uma mensagem que
perdure, e é através da narrativa que a realidade e a ficção se confrontam na cultura da imagem
contemporânea que atravessamos. Na actual era digital, é necessário que os estudantes de arquitectura
utilizem a ferramenta da imagem em movimento globalmente para comunicar informação e conteúdos. É
essencial que tenham conhecimento de outros territórios para serem competitivos. Para além desta
preocupação fulcral, queremos também promover e aumentar o interesse geral, junto dos estudantes de
cinema das transformações urbanas e da sua importância, valorizando assim a dinamização
interdisciplinar. O cinema não existe sem arquitectura. Todos nós conhecemos milhares de edifícios, ruas
e cidades, não por experiência táctil mas através de imagens, fotografias e filmes. E, estes modificam a
nossa percepção da urbanidade que nos rodeia. O cinema interpreta o espaço, confere-lhe narrativas –
mas apresenta-se como um veículo de interpretações individuais. A arquitectura nos filmes também está
sempre contida na experiência de cada espectador. E a arquitectura e o cinema sempre foram, ao longo da
sua história, ferramentas de “propaganda” positiva e negativa, reflexos da sociedade onde se inseriam.
Isso continua a acontecer.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course is designed in a multidisciplinary way and will present information, subjective speculation,
ideas, collaborations and creative visions. In this sense we have a number of intended parallel activities,
namely a series of lectures and informal conversations among persons of architecture and cinema. The
cinema and architecture are, from its beginnings, dreams manufacturers. The film reveals architectures
that exist only in the mind, made up of sensations, memories and imagination, and sometimes this film
architecture is intertwined with the perception we have of the real life. The desire is part of the language of
both arts and all civilizations make the most of its buildings. All cultures expect their architecture contains
a message that lasts, and it is through narrative that reality and fiction face each other in the culture of
contemporary image that we are experiencing. In today's digital era, it is necessary for architecture
students to use the moving image tool globally to communicate information and content. It is essential that
they are aware of other territories to be competitive. In addition to this major concern, we want to promote
and increase the general interest among film students of urban transformations and their importance, thus
enhancing the interdisciplinary promotion. The film does not exist without architecture. We all know
thousands of buildings, streets and cities, but not for tactile experience through images, photos and
movies. And these change our perception of urbanity around us. The film portrays the space, gives it
narrative - but presents itself as a vehicle for individual interpretations. The architecture in the movies is
also always contained in the experience of each viewer. And the architecture and cinema have always
been, throughout its history, tools of "propaganda" positive and negative, reflexes of the society they
represent. This continues to happen, nowadays.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BARBER, Stephen – Ciudades projectadas. Cine e espacio urbano. Editorial Gustavo Gile, SL, Barcelona
2006
FOSTER, Hal – The Art-Architecture Complex. London-New York: Verso, 2011
MARCHAN FIZ, Simón – Contaminaciones Figurativas. Madrid: Alianza Editorial, 1986*
MONTANER, Joseph Maria – As formas do século XX. Editorial Gustavo Gili, SA, Barcelona 2002

Mapa X - Realização de Documentários de Criação
6.2.1.1. Unidade curricular:
Realização de Documentários de Criação
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Manuel João Preto - 15 horas
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Manuel Fernando da Costa e Silva - 15 horas
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Compreender os conceitos gerais do cinema documental.
Abordar os aspectos conceptuais que resultam de diferentes autores, correntes e modos documentais,
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assim como o contributo introduzido pelo desenvolvimento técnico dos equipamentos de som e imagem.
Realização prática das etapas relativas à pré-produção - especialmente guião -, produção, realização,
montagem e
pós-produção dos documentários.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understanding of the general concepts of documentary cinema.
Addressing the conceptual aspects that result from different authors, chains and documentary modes, as
well as the contribution introduced by the technical development of sound and imaging equipment.
Practical direction of the stages concerning the pre-production - especially screenplay -, production,
development, film editing and post-production of documentaries.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução ao documentarismo: o conceito de documentário e a sua diversidade.
2. Abordagem cronológica ao documentário: o filme documento, as primeiras narrativas fílmicas do
mudo/sonorizado; o experimentalismo das vanguardas cinematográficas modernistas e suas sinfonias
urbanas; o contributo do movimento documentarista britânico e norteamericano; o free cinema do pósguerra e a procura do som direto; cinéma verité e
direct cinema; a revolução da captura digital dos registos do quotidiano; fazer documental.
3. Produção e realização individual de documentários: pré-produção (especialmente guião que será
discutido com cada aluno individualmente), produção, rodagem, montagem e pós-produção. Apresentação
final, tanto do desenvolvimento do projeto quanto exibição do documentário na IIª Mostra de
Documentários dos alunos da ESAP.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to documentary making: the concept of documentary and its diversity.
2. Chronological approach to the documentary: the document film, the first film narratives of mute/ set to
sound; experimentalism of modernist avant-garde film and its urban symphonies; the contribution of the
British and North American documentary movement; the free post-war film and demand of the direct
sound; cinéma verité and
direct cinema; the revolution of digital capture of everyday records; making documentary.
3. Production and individual directing of documentaries: pre-production (especially script which will be
discussed with each student individually), production, shooting, film editing and post-production. Final
presentation of both the development of the project and screening of the documentary in IIª Documentary
Exhibition of ESAP students.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A unidade curricular visa oferecer uma panorâmica do entendimento e prática do documentário e do modo
como este se articula historicamente com o cinema na sua globalidade. Para isso, o estudo de categorias e
noções centrais na prática do documentário, bem como o visionamento e análise de objectos
paradigmáticos deverá constituir o ponto de partida para uma reflexão e prática pessoais do
documentário.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The course unit aims to give an overview of the understanding and practice of documentary and how this
is linked historically with film as a whole. For this, the study of categories and central notions in the
practice of documentary as well as the viewing and analysis of paradigmatic objects should be the starting
point for a reflection and personal documentary practice.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Abordagem Teórica: a que resulta do visionamento e debate dos documentários apresentados; além do
percurso histórico do cinema documental.
Abordagem Prática: a resultante da rodagem individual dos documentários.
Guião e programa de rodagem a ser entregue no meio do semestre (20%). Participação em aulas (20%).
Documentário como trabalho final (60%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical approach: the one which results from the viewing and discussion of the presented
documentaries; besides the historical route of the documentary film.
Practical Approach: the one which results from the individual shooting of documentaries.
Shooting script and program to be delivered in the middle of the semester (20%). Participation in class
(20%). Documentary as final work (60%).
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Tendo a unidade curricular uma vocação teórico-prática, a leitura de textos-chave, acompanhada do
visionamento de objectos fílmicos representativos das questões a desenvolver, deverá resultar numa
aplicação prática, consciente e fundamentada, dos aspectos tratados.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Having this particular course unit a theoretical and practical vocation, the reading of key texts,
accompanied by the display of representative filmic objects of the issues to develop, should result in a
practical application, conscious and justified, of the approached aspects.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BARNOUW, Erik – El Documental – Historia y estilo, Editorial Gedisa, Barcelona, 1996.
AUFDERHEIDE, Patricia – Documentary Film - A Very Short Introduction, Oxford University Press,
New York 2007.
BRUZZI, Stella – New Documentary: A Critical Introduction, Routledge, London and New York, 2002.
CORNER, John – The art of record – a critical introduction to documentary, Manchester University
Press, Manchester and New York, 1996.
FELDMAN, Simón – Guión Argumental. Guión Documental, Gedisa editorial, Barcelona, 1993

Mapa X - Semiótica do Cinema e da Televisão
6.2.1.1. Unidade curricular:
Semiótica do Cinema e da Televisão
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Manuel João Preto - 30 horas
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Aprofundar conhecimentos sobre as principais teorias semióticas do cinema e da televisão;
Perceber a definição do campo da semiótica e da semiologia do cinema e da televisão;
Compreender e enquadrar criticamente os objectos e questões que têm sido trabalhados no âmbito da
semiótica fílmica/audiovisual, traçando uma panorâmica alargada das principais proposições teóricas
desenvolvidas nesse campo de investigação;
Adquirir instrumentos teóricos que permitam pôr em prática, numa perspectiva fundamentada, a análise de
objectos fílmicos e audiovisuais.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Deepen knowledge of the main semiotic theories of film and television;
Understand the definition of the semiotic field and semiotics in film and television;
Understand and critically frame objects and issues that have been worked within the film / audiovisual
semiotics, drawing a broad overview of the main theoretical propositions developed in this research field;
Acquire theoretical instruments to implement, in a reasoned perspective, the analysis of film and
audiovisual objects.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Semiótica e semiologia: aproximação às teorias da significação no cinema e na televisão
2. Cinema: forma de expressão ou linguagem
3. O objecto da semiótica: cinema vs. filme
4. Multidimensionalidade do filme: elementos da semiologia e diversidade de matérias de expressão
5. A teoria francesa: estruturalismo e pós-estruturalismo (Christian Metz, Jean Mitry, Raymond Bellour e
Gilles Deleuze)
6. Cinema e televisão: aspectos específicos e pontos de divergência
7. Princípios de análise fílmica/audiovisual
6.2.1.5. Syllabus:
1. Semiotics and semiology: approach to theories of meaning in film and television;
2. Cinema: form of expression or language:
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3. The object of semiotics : Film vs. movie;
4. Multidimensionality of the film: semiology elements and diversity of expression of materials;
5. The French theory: structuralism and post-structuralism (Christian Metz, Jean Mitry, Raymond Bellour
and Gilles Deleuze)
6. Film and television: specific aspects and divergence points;
7. Principles of film / audiovisual analysis.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A unidade curricular visa aprofundar conhecimentos acerca da especificidade das teorias semióticas no
campo do cinema e da televisão. Nessa medida, uma panorâmica através das principais noções e
proposições teóricas que, nesse campo, foram sendo produzidas, permitirá uma visão abrangente,
compreensiva e crítica das questões em torno das quais se foi polarizando a discussão semiótica dos
objectos audiovisuais.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The course aims to deepen knowledge about the specificity of semiotic theories in the field of film and
television. In this extent, an overview through the main concepts and theoretical propositions that, in this
area, were being produced, will allow a comprehensive, understanding and critical view of the issues
around which the semiotic discussion of audiovisual objects was polarized.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A exposição teórica e o enquadramento crítico das principais proposições desenvolvidas no campo da
Semiótica do Cinema e da Televisão será complementada com a análise e discussão de filmes, de excertos
fílmicos e de objectos audiovisuais.
Realização de um trabalho de investigação final, com acompanhamento e orientação do docente, que
consistirá num curto ensaio onde deverá desenvolver-se criticamente algum dos tópicos centrais
abordados ao longo das aulas ou proceder-se à analise de um filme, mobilizando para isso os
instrumentos teóricos da Semiótica, dentro dos parâmetros definidos para a disciplina.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical exposition and critical framework of the main propositions developed in the field of
Semiotics of Film and Television will be complemented with the analysis and discussion of films, film
excerpts and audiovisual objects.
Carrying out a final research work, with the monitoring and guidance of the teacher, which will consist in a
short essay which should develop critically some of the main topics addressed during classes or proceed
to the analysis of a film, mobilizing for this instruments of semiotics, within the parameters of the
discipline.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A unidade curricular, de carácter eminentemente teórico, assenta no estudo de textos de referência e na
análise e discussão de objectos cinematográficos e televisivos paradigmáticos das questões a tratar. Este
estudo deverá permitir desenvolver a capacidade para identificar e relacionar elementos, processos e
estruturas significacionais implicados na produção semântica audiovisual.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The course, eminently theoretical, is based on the study of reference texts and the analysis and discussion
of film and television objects paradigmatic to the issues to be addressed. This study will allow us to
develop the ability to identify and relate elements, processes and significant structures involved in
audiovisual production semantics.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BELLOUR, Raymond, L’Analyse du film, Paris, Calmann-Lévy, 1995.
DELEUZE, Gilles, Cinema [2 vol.: 1983/1985], Lisboa, Assírio e Alvim, 2004/2006.
JOST, François, Introduction à l'analyse de la télévision , Paris, Ellipses , 2007.
LAVRADOR, F. Gonçalves, Estudos de Semiótica Fílmica [3 vol.], Porto, Edições Afrontamento,
1984/1985/1988.
METZ, Christian, O Significante Imaginário, Lisboa, Livros Horizonte, 1980.
FISKE, John, Reading television, London, Routledge, 1994.

Mapa X - Laboratório de Imagem e Som
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Laboratório de Imagem e Som
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Manuel Dias Costa Valente - 15 horas
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Jorge Miguel Cardoso dos Santos - 15 horas.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Adquirir conhecimentos gerais de vídeo e áudio;
Conhecer e utilizar técnicas básicas e software de gravação e edição digital de imagem e som;
Adquirir capacidades de relacionar a imagem e o som com as emoções nos filmes.
Desenvolver capacidade analítica de iluminação e construção plástica da imagem.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquire general knowledge of video and audio;
Know and use basic techniques and recording software and digital image editing and sound;
Acquire skills to relate image and sound with emotions in movies.
Develop analytical skills in lighting and plastic image construction.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Aspectos físicos da imagem e do som e a percepção no âmbito da comunicação e arte;
Equipamentos e materiais;
A imagem, o seu movimento, a música e as emoções;
A cor, a luz e a composição;
Som directo e/ou dobrado.
6.2.1.5. Syllabus:
Physical aspects of image and sound and the perception in communication and art;
Equipment and materials;
The image and its movement, music and emotions;
The color, light and composition;
Direct and / or sound doubled sound.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Ao longo do curso da unidade curricular, pretende-se que os alunos consigam relacionar conteúdos tão
diferenciados como a imagem e o som que, embora sendo componentes distintas, assumem uma
complementaridade indissociável. A partir deste pressuposto, os conteúdos programáticos estimulam os
estudantes no sentido de compreenderem e experimentarem as técnicas, equipamentos e materiais que a
criação de audiovisuais pressupõe.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Throughout the course of this course unit, it is intended that students can relate content as differentiated
as the image and sound which, although separate components, take an inseparable complementarity. From
this assumption, the syllabus stimulate students in order to understand and experience the techniques,
equipment and materials that the creation of audiovisual assume.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Abordagem teórico-prática da imagem e do som nos audiovisuais;
Análise de Filmes e os seus contextos de imagem e desenho sonoro;
Exercícios Práticos com várias situações exploratórias e uso de meios de imagem e som.
A avaliação é contínua e individual com base na resposta ao exercício proposto, assiduidade e
participação, resultando uma avaliação quantitativa no final do semestre.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical approach of image and sound in audiovisual;
Movies analysis and its picture settings and sound design;
Practical exercises with various exploitation situations and use of image and sound media.
Continuous and individual evaluation based on the response to the proposed exercise, attendance and
participation, resulting in a quantitative evaluation at the end of the semester.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Tendo em conta o caráter eminentemente prático da unidade curricular, optou-se por uma avaliação que,
por um lado, valorizasse os trabalhos realizados durante aulas, permitindo, assim, uma acompanhamento
mais próximo da evolução dos alunos e, por outro lado, que permitisse a elaboração de trabalhos fora do
contexto de aula para solidificação dos conhecimentos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Given the eminently practical nature of the cours unite, it was decided by an assessment that, on the one
hand, valued the work done during lessons, thus allowing a closer monitoring of the progress of students
and, on the other hand, allowing the development of work outside of class context for solidification of
knowledge.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
-HELMHOLTZ, Hermann, (1954) “On the sensations of tone”, New York: Dover Publications
-ALTEN, Stanley. (1998) “Audio in Media”. Belmont: Wadsworth Publishing Company *
-FIGGIS, Mike, (2010) “Filmar em digital”, Avanca: Cine-Clube de Avanca *
-DALEY, Ken “Basic film technique” *
-MONCLAR, Jorge “Manual do assistente de câmera” *
-VALENTE, António Costa “Cinema sem actores” *
-KATZ, Steven D. “Shot by shot : film directing : visualing from concept to screen” *

Mapa X - Realização Televisiva
6.2.1.1. Unidade curricular:
Realização Televisiva
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Adriano Joaquim Carvalho Barbosa Nazareth - 30 horas
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
A Unidade Curricular de Realização Televisiva tem como objetivo possibilitar aos discentes os
conhecimentos necessários para procederem a uma reflexão sobre o fenómeno televisivo como meio de
comunicação – formativo, informativo, entretenimento e como - Espetáculo – Indústria – Arte.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course unit of Television Direction aims to enable students to have the necessary knowledge to carry
out a reflection on the television phenomenon as a means of communication - training, information, and
entertainment as - Entertainment - Industry - Art.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução ao fenómeno televisivo – Forma / Conteúdos
Estações emissoras Generalistas e Temáticas. Plataformas digitais – possibilidades de produção a baixo
custo e alta rentabilidade.
Reflexão (mapa tipo) da programação de acordo com público-alvo.
A produção.
Rentabilização de meios.
Tipos de produção - Produção própria, coproduções, mercado de produções (interno e externo).
Elaboração adaptação de mapa tipo de acordo com as diferentes épocas.
Produção/realização – elaboração de mapas de trabalho.
Mapa de custos diretos e indiretos.
As Multinacionais de Produção - Programas TIPIFICADOS.
Os Meios técnicos humanos – otimização.
A Produção Criativa – Dramáticos – Documentários – Seriados.
A produção independente face às exigências das Estações Emissoras. Formatação tipificada de acordo
com as características da estação emissora – Cores dominantes, tipos de genéricos, encenações,
enquadramentos, entre outros)
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6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to television phenomenon - Form / Contents
Generalists stations and Thematic stations. Digital platforms - production possibilities at low costs and
high profitability.
Reflection (map type) on programming according to target audience.
Production.
Monetization of means.
Types of production - Own production, co-productions, productions market (intern and extern).
Preparation/ adaptation of map type according to different times.
Production / performance - preparation of working maps.
Map of direct and indirect costs.
The Production Multinational - typified Programs.
Human technical means - optimization.
Creative Production - Dramatic - Documentaries - Series.
The independent production against the requirements of the Broadcasting Stations. Typed format
according to the broadcaster characteristics - Dominant colors, types of generic, scenarios, frameworks,
etc.)
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Procurou-se definir um conjunto de conteúdos programáticos que cobrissem todos os objetivos da
unidade curricular, bem como também focassem de uma forma prática os temas/técnicas considerados
mais pertinentes, os que têm a ver com o fenómeno televisivo como meio de comunicação, a globalização
no contexto audiovisual, a televisão como Espetáculo - Indústria - Arte, entre outros aspectos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The aim is to define a set of program contents that cover all the objectives of the course unit, and also
focusing in a practical way the topics / techniques considered most relevant, the ones that have to do with
the television phenomenon as a means of communication, globalization in the audiovisual context,
television as Entertainment - Industry - Art, among others.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Análise critica dos diferentes tipos de estações emissoras de televisão. Conhecimento das diferentes
técnicas de fidelização televisiva. Construção de narrativas ficcionais e documentais.
A informação, o entretenimento e a formação. Análise comparativa dos diferentes métodos.
Realização (pequenos exercícios ) em estúdio para conhecimento, embora que empírico, da Direção de
Fotografia –Direção de Arte – Realização televisiva com incidência em multi-câmaras.
Avaliação continua de (0)zero a (20) vinte – Pressupostos – Frequência/participação 20% - Trabalhos 80% Conteúdo 50% - Forma 30%.
Participação efetiva nos trabalhos individuais e de equipa. Conhecimento e domínio de diferentes formas
televisivas (estéticas e técnicas).
Trabalhos práticos – análise de produções televisivas. Criação/proposta de mapa tipo de diferentes.
Elaboração/produção de objetos televisivos – ficcionais e documentais.
Trabalhos teóricos/práticos, autor/obra.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Critical analysis of the different types of television stations. Knowledge of the different TV loyalty
techniques. Construction of fictional and documentary narratives.
Information, entertainment and training. Comparative analysis of different methods.
Studio direction (short exercises) for knowledge, although empirical - Photography Direction - Art Direction
- Television Direction focusing on multi-cameras.
Continuous evaluation ranging zero (0) to twenty (20) - Conditions - Frequency / participation 20% - 80%
Works - Content 50% - 30% Form.
Effective participation in individual and team works. Knowledge and mastery of different TV forms
(aesthetic and technical).
Practical work - analysis of television productions. Creation / proposal of map type of different.
Development / production of television objects - fictional and documentary.
Theoretical / practical work, author / work.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
O método de ensino escolhido, de caráter eminentemente prático, pretende que os alunos adquiram um
sólido conhecimento teórico, mas acima de tudo prático, acerca dos temas em desenvolvimento no curso
da unidade curricular, utilizando-se, para o efeito, uma base de exercícios específicos a nível de
construção de narrativas ficcionais e documentais e pequenas experiências de realização em estúdio.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching method chosen, eminently of a practical character, aims at giving students not only a solid
theoretical knowledge, but especially practical knowledge, about the development issues in the course
unit, using for this purpose, a basen of specific exercises of construction of fictional and documentary
narratives and conducting small experiments in the directing in studio.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ARISTARCO ( Guido e Teresa ) : O Novo Mundo das Imagens Electrónicas – Tradução João Luis Gomes –
Edições 70 Lisboa 1990 – Original : Il Nuovo Mondo dell´Immagine Electtronica – Edizione Dedalo, 1985 *
GEADA ( Eduardo) : Cinema e Transfiguração – Livros Horizonte , Lisboa , 1978*
MARTINE ( Joly ) – Introdução à Analise da Imagem – Tradução : José Eduardo Rodil – Edições 70, Lisboa
1999*
METZ ( Christian) : O Significante Imaginário – Tradução de :António Durão - Livros Horizonte 1980 *
WOLLEN (Peter) :Signos e Significação no Cinema – Direcção Salvato Menezes e Eduardo Paiva Raposo –
Livros Horizonte 1979: Colaboração - S.E.C *

Mapa X - Seminários
6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminários
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Eduarda Dias Neves - 30 horas
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
António Manuel João Preto (30h)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
- Capacitar os alunos a pesquisar e reflectir sobre a sua própria prática;
- Associar a pesquisa à prática artística pessoal;
- Saber articular abordagens críticas e de investigação com a prática experimental.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Enabling students to research and reflect on their own practice;
- Linking research to personal artistic practice;
- Knowing how to articulate critical approaches and research with experimental practice.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- Temas de Arte Contemporânea. Da última metade do século XX à actualidade
- Arte contemporânea como arte da contemporaneidade
- História e ideologia na arte contemporânea
- Arte Contemporânea: espaços e tempos da contemporaneidade
6.2.1.5. Syllabus:
- Contemporary Art Themes. The last half of the twentieth century to the present.
- Contemporary art as art in contemporaneity.
- History and ideology in contemporary art.
- Contemporary Art: the contemporaneity spaces and times.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Esta unidade curricular visa capacitar os alunos a pesquisar e reflectir sobre a sua própria prática. Assim,
o convite a artistas, especialistas e investigadores das mais diversas áreas da teoria e prática artística,
permite ao estudante o confronto com linguagens estéticas e ferramentas metodológicas e de
investigação multifacetadas. Desta forma, pretende-se que o estudante seja capaz de associar a pesquisa
à prática artística pessoal.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course aims to enable students to research and reflect on their own practice. Thus, the invitation to
artists, experts and researchers from various fields of theory and artistic practice, enable students to the
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confrontation with aesthetic languages and methodological tools and multifaceted research. This way, it is
intended that the student is able to link research to their personal artistic practice.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Investigação sobre um dos temas abordados na unidade curricular e respectiva apresentação na aula;
- Sessões de crítica em grupo e discussão sobre materiais visionados na sala de aula e em visitas de
estudo;
- Os diversos seminários contarão com o contributo de especialistas convidados
- A avaliação é contínua e suporta-se nos seguintes elementos: participação crítica nas aulas, assiduidade
e exercícios escritos sobre os temas abordados nos diversos seminários temáticos.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
- Research on one of the topics covered in the course and its presentation in class;
- Group critical sessions and discussion of materials screened in the classroom and on field trips;
- The number of seminars will feature contributions from invited experts
- Assessment is continuous and is supported by the following elements: critical class participation,
attendance and written exercises on the topics covered in the various thematic workshops.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A metodologia adoptada para esta unidade curricular foi pensada de forma a tornar possível uma
produtiva adequação aos objetivos definidos para a formação do estudante. A metodologia de ensino
utilizada é de caráter fundamentalmente teórico, sustentada em reflexões escritas sobre os temas
abordados nos seminários temáticos e na prática artística individual.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology adopted for this course was designed in order to make possible a productive adaptation
to the objectives set for the formation of the student. The teaching methodology is fundamentally one of
theoretical character, sustained in written reflections on the topics covered in the thematic seminars and
individual artistic practice.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BELLOUR, Raymond – Entre-images. Paris: Éditions, 1997
BENJAMIN, Walter – “A Obra de Arte na Era da sua Possibilidade de Reprodução Técnica” in A
Modernidade. Lisboa: Assírio e Alvim, 2006
BENJAMIN, Walter – “O Autor como Produtor” in A Modernidade. Obras Escollhidas de Walter Benjamin.
Lisboa: Assírio e Alvim, 2006
BUCHLOH, Benjamin H.D. – “Procedimientos alegóricos: apropiación y montaje en el arte
contemporáneo.” In Indiferencia y singularidad. Glòria Picazo/Jorge Ribalta (eds.), Barcelona: Editorial
Gustavo Gili, 2003
CRIMP, Douglas – Posiciones Críticas. Ensayos sobre las políticas de arte y la identidad. Madrid:
Ediciones Akal,S.A. 2005

Mapa X - Dissertação ou Trabalho de Projeto
6.2.1.1. Unidade curricular:
Dissertação ou Trabalho de Projeto
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Miguel Melo Ferreira (60h)
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
António Costa Valente (15h), Manuel Fernando Costa e Silva (15), Luís Martins Miranda (15h) António
Manuel João Preto (30h), Adriano Joaquim Carvalho Narazeth (60h).
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
A dissertação prevê que os alunos sejam capazes de planearam uma intervenção versando um problema
prático identificado num domínio da realidade artística e cultural pertinente à área da especialização, bem
como formularem um problema ou de uma questão relevante, de modo a que, através de metodologias
cientificamente validadas, o grau de conhecimento sobre a problemática escolhida possa ser aprofundado.
Pretende-se, ainda, haja uma referência bibliográfica e uma interpretação crítica consideradas pertinentes
bem como a recolha, análise e tratamento de dados.
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O Trabalho de Projeto prevê o planeamento de uma intervenção versando um problema prático
identificado num domínio da realidade artística e cultural pertinente e o desenvolvimento de novos
produtos ou conteúdos intensivos pertinentes. Tem de ser constituído por um produto cinematográfico ou
televisivo em suporte adequado, acompanhado pela Memória do Trabalho de Projeto.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The dissertation states that students are able to plan an intervention regarding a practical problem
identified in a field of arts and cultural reality relevant to the area of specialization as well as formulate a
problem or an issue, so that, through methodologies scientifically validated, the degree of knowledge
about the chosen problem can be developed. It is intended, yet, there is a bibliographic reference and a
critical interpretation considered relevant as well as the gathering, analysis and processing of relevant
data.
The Work Project provides the planning of an intervention regarding a practical problem identified in a
relevant field of arts and cultural reality as well as the development of new products or relevant intensive
content. They must compose a film or television product on suitable media, accompanied by the Work
Project's Memory.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos são definidos de forma individual para cada um dos alunos inscritos na
unidade curricular.
6.2.1.5. Syllabus:
The contents are defined individually for each student enrolled in the course.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A individualização dos conteúdos programáticos permite que os orientadores possam determinar tanto a
adequação dos conteúdos face à escolha dos orientados (dissertação ou trabalho de projeto) como o
desenvolvimento das competências esperadas nesta fase do mestrado.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The individualization of the syllabus allows advisors to determine both the adequacy of the contents taking
into account the choice of student (dissertation or work projet) as well as the development of skills
expected in this phase of the master.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Cada aluno terá um acompanhamento tutorial individualizado, pelo (s) orientador (es), de 20 horas
presenciais, bem como 10 horas de contacto correspondendo à apresentação e discussão colectiva de
trabalhos (dois seminários de orientação coletiva, a serem lecionados no 1º e 2º semestre de cada ano
letivo).
A avaliação é feita através de prova pública de mestrado, com um júri constituído por 3 membros
doutorados (orientador, arguente e presidente).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Each student will have an individualized tutorial monitorized by the supervisor, with 20 individual hours
and 10 hours of contact, corresponding to the presentation and collective discussion of work (two
seminars of collective orientation, to be taught in the 1st and 2nd semester of each school year).
The evaluation is done through public master race, with a jury of three doctoral members (supervisor,
examiner and president).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A metodologia em vigor para a unidade curricular permite que os trabalhos sejam desenvolvidos de forma
a acautelar todas as singularidades que um trabalho de investigação deve ter, nomeadamente no que se
refere à própria criatividade e originalidade do problema a apresentar.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology in place for the course allows that the work is developed in order to provide a safeguard
to all the singularities that a study should have, in particular aspects as creativity and originality of the
matter in development.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A bibliografia é adequada a cada trabalho de projeto ou dissertação em desenvolvimento.
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6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem
6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objectivos de aprendizagem das unidades
curriculares.
Da análise dos programas – nomeadamente do confronto entre os objetivos e a metodologia – e das
condições materiais e de equipamentos, podemos concluir a existência de uma elevada adequação a este
nível.
6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units.
Based on the analysis of programs - including the confrontation between the objectives and the
methodology - and material and equipment conditions, we can conclude that there is a high suitability
regarding this matter.
6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao
estimado em ECTS.
Os alunos são inquiridos periodicamente sobre a adequação do volume de trabalho, ao número de horas e
ECTS de cada unidade curricular.
6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS.
Students are interviewed regularly on the adequacy of the amount of work, the number of hours and the
ECTS of each course.
6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de
aprendizagem da unidade curricular.
A par da aprovação anual dos programas por parte do Conselho Científico, os estudantes são inquiridos
periodicamente quer sobre o cumprimento das regras de avaliação estipuladas, quer sobre a adequação
dos procedimentos de avaliação à unidade curricular.
6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning
outcomes.
In addition to the annual approval of the programs by the Scientific Council, students are asked
periodically both on the compliance with the stipulated evaluation rules as well as the adequacy of the
assessment procedures to the course.
6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
Dada a natureza do ciclo de estudos, as atividades em que os alunos participam são sobretudo de
natureza artística.
No entanto, em 2013 a ESAP implementou os Estágios Creditados em Investigação, que permitem aos
estudantes participarem em projetos de investigação ESAP.
6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
Given the nature of the course, the activities in which students participate are mainly of an artistic nature.
However, in 2013 the ESAP implemented the Credited Research Internships, to enable students to
participate in ESAP's research projects .

7. Resultados
7.1. Resultados Académicos
7.1.1. Eficiência formativa.
7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency
2011/12

2012/13

2013/14

N.º diplomados / No. of graduates

6

11

1

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years*

6

11

1

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years

0

0

0

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years

0

0

0
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0

0

0

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.
7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas
unidades curriculares.
Sendo a área científica de cinema e audiovisual (CAV) a predominante no curso, notam-se classificações
mais elevadas nas unidades curriculares de cariz prático e/ou laboratorial. No entanto, as classificações
nas unidades curriculares de índole teórica ou teórico-prática não são de menosprezo e ou de falta de
mérito.
7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related
curricular units.
Being the scientific field of cinema and audiovisual (CAV) predominant in the course, it's noted higher
rankings in the courses of practical and / or laboratorial nature. However, the ratings on the courses of
theoretical or theoretical-practical nature are not ones of disregard or lack of merit.
7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de
ações de melhoria do mesmo.
Os resultados de monitorização do sucesso escolar são essenciais, já que permitem aquilatar acerca das
necessárias adequações aos programas das unidades curriculares e das metodologias de trabalho, numa
base anual.
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
The results from the school success monitoring are essential, as they allow the assessment of the
necessary adjustments to programs of course units and methods of work, on an annual basis.

7.1.4. Empregabilidade.
7.1.4. Empregabilidade / Employability
%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de
estudos / Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area.

0

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that
obtained employment in other areas of activity

42.1

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of
graduates that obtained employment until one year after graduating

42.1

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.
Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.
7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante
do ciclo de estudos e respectiva classificação (quando aplicável).
O CEAA – Centro de Estudos Arnaldo Araújo é uma unidade de I&D, sediada na ESAP, e reconhecida e
financiada pela FCT (uID 4041). Está organizada em três grupos de investigação – Grupo de Estudos de
Arquitetura, Grupo de Estudos de Cinema, e Grupo de Arte e Estudos Críticos.
7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if
applicable).
CEAA - Centro de Estudos Arnaldo Araújo is a unit of R&D, headquartered on ESAP, and recognized and
funded by FCT (uID 4041). It is organized in three research groups - Architecture Study Group, Film Study
Group, and Art and Critical Studies Group.
7.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas
internacionais com revisão por pares, nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos
(referenciação em formato APA):
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/e37c36d2-9f67-80a6-ff89-5452307a2faa
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7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/e37c36d2-9f67-80a6-ff89-5452307a2faa
7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico.
Dado o impacto positivo que as atividades na área cultural têm para a produção de riqueza, e enquanto
enquadrado numa escola superior artística universitária, o mestrado contribui para a valorização da
profissão específica de realizador de cinema e televisão, sob a forma de especialização e aprofundamento
da teoria e prática dessa atividade artística.
As atividades científicas desenvolvidas no âmbito da investigação na área do Cinema e da Televisão têm
contribuído para o reconhecimento da escola, para a motivação de alunos e ex-alunos na continuação
destes estudos e ainda como uma oportunidade de desenvolvimento científico para todos os professores
que se pretendam associar a esta Unidade de Investigação.
A iniciativa do Departamento de Teatro e Cinema e também do Curso de Cinema e Audiovisual "On
Cinema" é mais um oportunidade de apresentação de trabalhos de investigação aberto a investigadores
nacionais e estrangeiros com notada relevância no mundo académico.
7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and
development.
Given the positive impact that the activities in the cultural area have for the production of wealth, and
framed as universitary artistical school, the master contributes to the enhancement of the specific metier
of film and television director, in the form of specialization and deepening of theory and practice of this
artistic activity.
The scientific activities in research in the field of cinema and television have contributed to the recognition
of school, to motivate students and alumni in the continuation of these studies, as well as a scientific
development opportunity for all teachers who wish to join this Research Unit.
The initiative of the Department of Theatre and Cinema and also the Cinema and Audiovisual Course, the
Seminar "On Cinema" is another opportunity for presentation of open research to national and foreign
researchers with noted relevance in the academic world.
7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais.
No Seminário "On Cinema" são convidados a participar investigadores da ESAP mas também de outras
universidades portuguesas e estrangeiras e é feito um "call for papers" para todos os investigadores que
queiram apresentar os seus trabalhos na ESAP. Este evento é dirigido pelo Professor Doutor António
Preto.
O Seminário "On Cinema" e a Mostra Internacional de Filmes de Escolas de Cinema (MIFEC) são duas
iniciativas da ESAP e do Departamento de Teatro e Cinema, e também da Direção do Curso de Teatro Interpretação e Encenação e da Direção do Curso de Cinema e Audiovisual que se manifestam em
apresentação de trabalhos científicos ao público académico da cidade do Porto e, no caso da Mostra, na
realização de wokshops, conferências e na mostra de filmes que contam sempre com importantes
delegações internacionais, definidas em várias formas de parcerias nacionais e internacionais.
7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships.
In the Seminar "OnCinema" not only ESAP researchers are invited to participate but also from other
Portuguese and foreign universities and it is made a "call for papers" for all researchers who want to
present their work in ESAP. This event is directed by Professor António Preto.
The "OnCinema" event and The International Exhibition of Films Schools (MIFEC) are two initiatives of
ESAP and the Department of Theatre and Film, and also the Theatre – Acting and Directing and Cinema and
Audiovisual Courses Directions, which manifest themselves in the presentation of scientific papers to
academic public of Oporto and, in the case of the Exhibition, in performing wokshops, conferences and
exhibitions of films that always have important international delegations, defined in various forms of
national and international partnerships.
7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
O Mestrado em Realização: Cinema e Televisão pretende, enquanto política de desenvolvimento
permanente através da análise das atividades existentes e da procura de outras iniciativas, aumentar o
nível das suas atividades científicas, tecnológicas e artísticas.
7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
The Master in Direction: Film and Television wants, whithin its policy of continuous improvement through
the analysis of existing activities and the search for other initiatives, increase the level of its scientific,
technological and artistic activities.
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7.3. Outros Resultados
Perguntas 7.3.1 a 7.3.3
7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e
formação avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos.
Para além do projeto de investigação de um docente que versa sobre o levantamento da realização de
cinema de curta e média metragem na cidade do Porto nos últimos dez anos, através do mestrado são
produzidos filmes de ficção/documentários de curta, média e longa metragem na área do Porto, grande
Porto e/ou Norte do país.
7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main
scientific area(s) of the study programme.
Besides the research project conducted by one of our teacheres which deals with the gathering of the
short and average film making film in Porto in the last ten years, through the master are produced short,
medium and feature fiction films / documentaries Oporto and / or North of the country.
7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica,
e a ação cultural, desportiva e artística.
A especialização nas áreas da realização cinematográfica e televisiva, a investigação na área e a produção
de filmes engrandecem a produção artística e cultural do Porto e região Norte e, por consequência, a
cultura do próprio país.
7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and
artistic activities.
The specialization in the areas of film and television directing, the research into this area and the
production of films magnify the artistic and cultural production of Oporto and North and, consequently, the
country's own culture.
7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos
e o ensino ministrado.
Enquanto projeto de 30 anos, a ESAP é reconhecida pela sua proposta pedagógico-artística. O que a
escola oferece aos prospetivos estudantes é vertido no ensino ministrado em cada ciclo de estudos,
incluindo o Mestrado em Realização: Cinema e Televisão.
7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the
education given to students.
As a 30 year project, ESAP is recognized for its pedagogical and artistic proposal. What the school offers
to prospective students is poured into the teaching given in each course of study, including the Direction:
Film and Television master.

7.3.4. Nível de internacionalização
7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level
%
Percentagem de alunos estrangeiros matriculados na instituição / Percentage of foreign students

2.7

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility
programs (in)

5.4

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility
programs (out)

1.4

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in)

7.9

Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out)

9.1

8. Análise SWOT do ciclo de estudos
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos
8.1.1. Pontos fortes
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A rede de alunos vai aumentando à medida dos anos de existência do curso.
A especialização numa área específica: a realização cinematográfica e televisiva.
A natureza única do ciclo de estudos.
O reconhecimento através da presença e premiação em festivais de cinema internacionais.
É um perfil de formação diferençável.
A criação de obras artísticas relevantes (filmes, argumentos) acompanhadas de reflexão sobre essa
prática (memórias).
Mescla de um corpo docente de investigação com um corpo docente envolvido na criação artística e/ou
ambas as valências.
A orientação prática do curso.
Proximidade entre docentes e estudantes.
Integração e envolvimento com o grau de ensino do 1º ciclo na mesma área científica.
8.1.1. Strengths
The students network is increasing as the years of existence of the master.
The specialization in a specific area: cinema and television directing.
The unique nature of the course.
The recognition through the presence and awards in international film festivals.
It is a differentiable training profile.
The creation of relevant artistic works (films, arguments) accompanied by reflection on that practice
(memories).
The merge a the teaching staff of researchers with a the teaching staff involved in artistic creation and / or
both valences.
The practical orientation of the course.
Proximity between teachers and students.
Integration and involvement with the Bachelor's Degree in the same scientific area.
8.1.2. Pontos fracos
Fraco desenvolvimento da investigação na área científica transversal.
Poucos docentes a tempo integral.
Falta de docente doutorados.
Necessidade de um leque mais alargado de unidades curriculares optativas.
Relativa obsolescência de equipamentos de projeção.
Relativa falta de ligação ao exterior.
Não avanço na carreira docente dos docentes doutorados.
Escassa mobilidade de docentes.
8.1.2. Weaknesses
Poor development of research in the transversal scientific area.
Few full time teachers .
Lack of doctoral teachers.
Need for a wider range of optional courses.
Relative obsolescence of the projection equipment.
Relative lack of connection to the outside.
Not advancement of the teaching career of PhD teachers.
Little mobility of teachers.
8.1.3. Oportunidades
A internacionalização do curso.
As parcerias com outros ciclos de estudos, do mesmo nível de ensino, de outras instituições de ensino
superior.
A entrada de alunos estrangeiros provenientes da Europa.
A especificidade da formação oferecida numa escola superior artística universitária.
O setor da cultura tem mostrado, na última década, uma crescente importância (que se prevê aumentar,
terminada a crise económica que o país enfrenta), que se tem vindo a refletir no aumento do turismo na
cidade do Porto.
A entrada de alunos PALOP, sobretudo os vindos de países que têm experenciado um maior crescimento
e desenvolvimento.
A criação de uma rede de alunos envolvidos nas áreas da realização cinematográfica e televisiva ou em
áreas conexas.
8.1.3. Opportunities
The internationalization of the course.
Partnerships with other masters from other higher education institutions.
The entry of foreign students from Europe.
The specificity of training offered in an university artistical school.
The culture sector has shown in the last decade, a growing importance (which is expected to increase,
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after the economic crisis the country is facing passes), which has been reflected in the increase in tourism
in the city of Oporto.
The entrance of PALOP students, particularly those from countries that have experienced higher growth
and development.
The creation of a network of students involved in the areas of film and television direction or in related
fields.
8.1.4. Constrangimentos
A crise económica ainda em curso, com a correspondente falta de candidatos.
A quebra demográfica, cujos efeitos chegaram ao ensino superior.
A forte concorrência de outras instituições de ensino superior com formações na mesma área científica.
A pressão das instituições de ensino superior públicas junto da tutela para o enquadramento do papel do
ensino superior privado.
Falta de enquadramento específico relativamente ao ensino superior artístico na legislação educativa
vigente.
8.1.4. Threats
The economic crisis is still ongoing, with a corresponding lack of candidates.
The dwindling population, the effects of which reached the higher education.
The strong competition from other institutions of higher education with training in the same scientific area.
The pressure of public higher education institutions with the protection for the framing of the role of
private higher education.
Lack of specific guidelines with regard to artistic higher education in the current education legislation.

9. Proposta de ações de melhoria
9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos
9.1.1. Ação de melhoria
Política de incentivo da investigação científica enquanto enquadrada numa estratégia da Escola.
Aumento dos docentes doutorados, incentivando essa formação avançada, focalizando-a também nos
doutoramentos de natureza projetual.
Aumento faseado de docentes a tempo integral, mesclando doutores de índole investigadora com
docentes doutores / especialistas de índole criativa enquanto uma política enquadrada numa estratégia
geral da escola.
Aumento do leque de unidades curriculares optativas alargando-a, se possível, a todas as áreas de
formação artística da escola.
Aumento do investimento em equipamentos de projeção cinematográfica e audiovisual.
Procurar e estabelecer parcerias com instituições e empresas exteriores à escola.
Incentivar o avanço na carreira dos docentes doutores enquanto medida de enquadramento numa
estratégia da escola.
Instituir formas de aumentar a mobilidade dos docentes, aumentando a diversidade de escolhas.
Instalar um processo formal de avaliação do desempenho docente.
9.1.1. Improvement measure
Policy of encouraging scientific research while framed in the school strategy.
Increased PhD teachers, encouraging the advanced training, focusing it also in doctorates of projectoriented nature.
Phased increase of full-time teachers, merging doctors of researcher nature with doctors / experts of
creative nature, in a framed policy on an overall strategy of the school.
Increase the range of optional courses extending it, if possible, to all artistic training areas of the school.
Increase investment in cinematographic and audiovisual projection equipments.
Search and establish partnerships with institutions and enterprises outside the school.
Encourage career advancement of Doctors teachers whilst a measure in the school's strategy.
Establish ways to increase the mobility of teachers, increasing the choices diversity.
Install a formal evaluation of teaching performance.
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
Alta, com algumas medidas a serem implementadas ainda no presente ano letivo, como é o caso do
processo de avaliação de desempenho docente e estabelecimento de parcerias.
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
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High, with some measures to be implemented yet in this school year, as in the case of teacher performance
evaluation process and establishment of partnerships.
9.1.3. Indicadores de implementação
Estão a ser envidados esforços para implementação das acções de melhoria.
Todas as acções serão monitorizados pela Direção de Curso e pelos órgãos ou estruturas académicas
competentes para o efeito.
9.1.3. Implementation indicators
Being made efforts to implement the improvement actions.
All actions will be monitored by the Course Direction and the bodies or academic structures appropiate for
the purpose.

10. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
10.1. Alterações à estrutura curricular
10.1. Alterações à estrutura curricular
10.1.1. Síntese das alterações pretendidas
<sem resposta>
10.1.1. Synthesis of the intended changes
<no answer>

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)
Mapa XI
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Realização - Cinema e Televisão
10.1.2.1. Study programme:
Directing - Film and Television
10.1.2.2. Grau:
Mestre
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
(0 Items)

0

0

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos
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Mapa XII
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Realização - Cinema e Televisão
10.2.1. Study programme:
Directing - Film and Television
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
<sem resposta>
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
<no answer>

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Duração /
Scientific Area (1) Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Observações /
ECTS
Contact Hours (4)
Observations (5)

(0 Items)

<sem resposta>

10.3. Fichas curriculares dos docentes
Mapa XIII
10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
<sem resposta>
10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
<sem resposta>
10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
10.3.4. Categoria:
<sem resposta>
10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>
10.3.6. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>
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10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)
Mapa XIV
10.4.1.1. Unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
<sem resposta>
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
<sem resposta>
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
<no answer>
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>
10.4.1.5. Syllabus:
<no answer>
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular
<sem resposta>
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
<no answer>
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
<sem resposta>
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
<no answer>
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
<sem resposta>
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
<no answer>
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
<sem resposta>
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