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ACEF/1415/23442 — 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:
Cinema e Audiovisual
A3. Study programme:
Cinema and Audiovisual
A4. Grau:
Licenciado
A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
10957/2013
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:
180
A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
6 Semestres/ 3 anos
A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
6 semesters/ 3 years
A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
50
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A11. Condições específicas de ingresso:
12º ano completo com a nota mínima de 10 valores.
Prova nacional de ingresso com a nota mínima de 9,5 valores.
Disciplinas:
- História da Cultura e das Artes
- Inglês
- Português
A11. Specific entry requirements:
Complete Year 12 with a minimum grade of 10.
National entrance examination with a minimum score of 9.5.
Disciplines:
- History of Culture and Arts
- English
- Portuguese

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):

<sem resposta>

A13. Estrutura curricular
Mapa I - Não aplicável
A13.1. Ciclo de Estudos:
Cinema e Audiovisual
A13.1. Study programme:
Cinema and Audiovisual
A13.2. Grau:
Licenciado
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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):
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

132

0

História da Arte

HA

15

0

Ciências Sociais

CS

6

0

Teoria e Crítica da Arte

TCA

15

0

Teatro

TEA

3

0

Opções

-

0

9

171

9

(6 Items)

A14. Plano de estudos
Mapa II - Não aplicável - 1º ano / 1º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Cinema e Audiovisual
A14.1. Study programme:
Cinema and Audiovisual
A14.2. Grau:
Licenciado
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:
1st year / 1st 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)

História da Arte I

HA

Semestral

75

T 30 OT 15

3

Obrigatória

Arte e Psicologia

CS

Semestral

75

T 30 OT 15

3

Obrigatória

História do Cinema

HA

Semestral

75

T 30

3

Obrigatória

Expressão Audiovisual CAV

Semestral

225

P 30 TP 30

9

Obrigatória

Estruturas Narrativas

CAV

Semestral

150

TP 60

6

Obrigatória

Práticas Televisivas

CAV

Semestral

150

P 60

6

Obrigatória
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(6 Items)

Mapa II - Não aplicável - 1º ano / 2º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Cinema e Audiovisual
A14.1. Study programme:
Cinema and Audiovisual
A14.2. Grau:
Licenciado
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:
1st 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)

História da Arte II

HA

Semestral

75

T 30 OT 15

3

Obrigatória

Teoria e Prática da
Montagem

CAV

Semestral

225

TP 60

9

Obrigatória

Teoria da
Comunicação

TCA

Semestral

75

T 30 OT 15

3

Obrigatória

Laboratório
Audiovisual I

CAV

Semestral

225

PL 75

9

Obrigatória

Arte e Sociedade

CS

Semestral

75

T 30 OT 15

3

Obrigatória

Direção de Atores

TEA

Semestral

75

TP 30

3

Obrigatória

(6 Items)

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

História da Arte III

HA

Semestral

75

T 30 OT 15

3

Obrigatória

Análise de Filmes

CAV

Semestral

75

T 30

3

Obrigatória

Produção I

CAV

Semestral

75

TP 30 OT 15

3

Obrigatória

Cinematografia

CAV

Semestral

225

TP 60 OT 15

9

Obrigatória

Realização I

CAV

Semestral

225

P 45 TC 30

9

Obrigatória

Cinema Publicitário

CAV

Semestral

75

TP 45

3

Optativa

Teoria e Prática da
CAV
Múscica para o Cinema

Semestral

75

TP 45

3

Optativa

(7 Items)

Mapa II - Não aplicável - 2º ano / 4º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Cinema e Audiovisual
A14.1. Study programme:
Cinema and Audiovisual
A14.2. Grau:
Licenciado
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:
2º ano / 4º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year / 4th 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)

Teoria e Prática do
Argumento

CAV

Semestral

150

TP 45 OT 15

6

Obrigatória

Tendências da Arte
Contemporânea

TCA

Semestral

75

T 30 OT 15

3

Obrigatória
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Laboratório de Som

CAV

Semestral

75

PL 45

3

Obrigatória

Realização II

CAV

Semestral

225

P 45 TC 30

9

Obrigatória

Laboratório Audiovisual
CAV
II

Semestral

150

PL 30 OT 15

6

Obrigatória

Fotografia

Semestral

75

TP 45

3

Optativa

FOT

(6 Items)

Mapa II - Não aplicável - 3º Ano / 5º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Cinema e Audiovisual
A14.1. Study programme:
Cinema and Audiovisual
A14.2. Grau:
Licenciado
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:
3º Ano / 5º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year / 5th 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)

Estética

TCA

Semestral

75

T 30 OT 15

3

Obrigatória

História do Cinema
Português

CAV

Semestral

75

T 30 OT 15

3

Obrigatória

Construção e Análise
de banda Sonora

CAV

Semestral

150

PL 60 OT 15

6

Obrigatória

Pós-Produção

CAV

Semestral

150

TP 45

6

Obrigatória

Projecto I

CAV

Semestral

225

TP 45 OT 45

9

Obrigatória

Cinema de Animação

CAV

Semestral

75

TP 45

3

Optativa

Caraterização

TEA

Semestral

75

T 30

3

Optativa

(7 Items)

Mapa II - Não aplicável - 3º Ano / 6º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Cinema e Audiovisual
A14.1. Study programme:
Cinema and Audiovisual
A14.2. Grau:
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Licenciado
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:
3º Ano / 6º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year / 6th 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)

Estética do Cinema

TCA

Semestral

75

T 30 OT 15

3

Obrigatória

Teorias do Cinema

TCA

Semestral

75

T 30 OT 15

3

Obrigatória

Documentário
Cinematográfico

CAV

Semestral

150

T 60 OT 15

6

Obrigatória

Projecto II

CAV

Semestral

225

TP 75 OT 15

9

Obrigatória

Estágio

CAV

Semestral

225

E 105 OT 30 S 15 9

Obrigatória

(5 Items)

Perguntas A15 a A16
A15. Regime de funcionamento:
Diurno
A15.1. Se outro, especifique:
Não se aplica
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)
Isolino Alves de Sousa

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 - HOP Filmes, Light Box, Filbox Produções, Porto Canal, RTP, Canal 180, Somnorte, Ideias e
Conteúdos.
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
HOP Filmes, Light Box, Filbox Produções, Porto Canal, RTP, Canal 180, Somnorte, Ideias e Conteúdos.
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A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Protocolo_PDF.pdf
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.
A17.2._Estágio1_PDF.pdf

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.
O acompanhamento dos estudantes do Curso de Cinema em estágio é feito pelo professor responsável
pelos estágios. São feitas visitas regulares às empresas que acolhem os estagiários da ESAP para
verificação do cumprimento das regras do mesmo. Existem casos em que a escola também disponibiliza
alguns equipamentos para que os alunos possam desenvolver correctamente o seu trabalho e apresentar
trabalhos reais.
Este acompanhamento é feito quinzenalmente pelo professor responsável, contactando alunos em estágio
e responsáveis das entidades acolhedoras pelos estágios.
A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service
training periods.
The monitoring of Cinema students in internship is done by the teacher responsible for the internships.
Regular visits are made to companies that receive ESAP trainees for verification of compliance of the rules.
There are cases where the school also offers some equipment for students to properly develop their work
and to present real jobs.
This monitoring is done every fortnightly by the head teacher, contacting students on internship and in
charge of welcoming entities through the internships.

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.
A17.4.1._Regulamento_estágio1.pdf
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 Categoria Profissional /
a que pertence / Institution
Professional Title

Nº de anos de
Habilitação Profissional /
serviço / No of
Professional Qualifications
working years

Teresa
Sampaio

Filbox

Direção de Produção

Licenciada

14

Henrique
Oliveira

Hop televisão

Diretor e Realizador

Licenciado

25

Bruno
Moura

Porto Canal

Gestor

Licenciado

7

Jorge
Paupério

SomNorte

Ator

Bacharel

30

Paula
Bulhosa

Ideias e Conteúdos

Gestora/Produtora

Licenciada

15

Direção de Produção

Licenciada

5

Direção

Licenciada

5

Rita Moreira Canal 180
Light Box
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Sónia
Resende
Bruno
Moura

Porto Canal

D. Produção

Licenciado

7

Luís
Bernardo

RTP

Edição e Pós-produção

Licenciado

10

Pergunta A18 e A20
A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
O ciclo de estudos decorre nas instalações da ESAP localizados no Largo de S. Domingos, nº 68 no Porto
para as aulas teóricas, na Rua de Belomonte também para UCs teóricas e no Edifício do Infante para aulas
essencialmente práticas.
Para além disto e, como decorre da presente auto-avaliação, a formação em serviço ou estágio é
ministrado nas instalações da entidade acolhedora (empresa) na forma que essa entidade nos colocar
como mais interessante e mais viável.
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.

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
A Licenciatura em Cinema e Audiovisual tem como objectivo proporcionar conhecimentos abrangentes
nas áreas do cinema e da televisão, de forma a permitir aos alunos a integração em projectos
multidisciplinares e ainda analisar, reflectir e conceber obras, criações ou conteúdos de cinema,
publicidade ou televisão.
1.1. Study programme's generic objectives.
The Degree in Cinema and Audiovisual aims to provide comprehensive knowledge in the areas of film and
television to allow students the integration into multidisciplinary projects and further analyze, reflect and
conceive works, creations or cinema content, advertising or television.
1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição.
A ESAP, Escola Superior Artística do Porto considera que o cinema faz parte integrante da sua oferta
formativa, enquanto escola de artes.
1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's
mission.
ESAP considers that cinema is an integral part of its curriculum, while art school.
1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
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Os meios de divulgação dos objetivos aos docentes e aos estudantes são variados, mas desde logo a
página WEB da ESAP que contém informação geral sobre a missão da Escola e toda a sua oferta
formativa, no site da Escola encontramos um link que nos permite aceder a um micro site da Licenciatura
em Cinema e Audiovisual. Aqui existe muito mais informação e muito mais especializada.
Na cerimónia de recepção aos alunos é sempre evocada a missão da escola e aos objetivos que cada
curso persegue. Na recepção aos alunos de Cinema todo o funcionamento da escola, mas também a sua
missão no local onde está situada é referido. Este é um tema várias vezes abordado nas várias reuniões ou
manifestações artísticas que se vão realizando ao longo do ano letivo, quer para professores quer para
alunos envolvidos no ciclo de estudos.
1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
Disclosure means of objectives for teachers and students are varied, but we can start by talking about
ESAP's web page that contains general information about the mission of the school and all its educational
offer. In the School site we also find a link that allows us to access a micro site of the Degree in Cinema
and Audiovisual. In the microsite we can find much more information which is also more specialized.
In students welcome session it is always referred the school's mission and objectives that each course
pursues. At the reception to the Film students it is mentioned the school's functioning, but also its duties
in the place where it is. This is a topic often discussed in the various meetings or artistic events that will
take place along the school year either for teachers or for students involved in the study cycle.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade
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.
A Escola Superior Artística do Porto tem como principal órgão de gestão a Direção Académica. É
estritamente a este órgão que a Direção do Curso de Cinema e Audiovisual reporta. Assim, em termos de
estrutura organizacional a Direção do Curso de Cinema e Audiovisual consulta, sempre que necessário, o
Departamento de Teatro e Cinema e as seções autónomas que tutelam UCs ministradas neste Curso
remetendo os mais diversos assuntos para a Direção Académica para aprovação e ou decisão. A Direção
Académica, nos casos previstos nos Estatutos da ESAP deverá remeter esses assuntos para o Conselho
Científico, Pedagógico ou até Direção da CESAP. Caso seja necessária qualquer retificação ou alteração a
Direção Académica devolve o assunto à Direção de Curso, para que se proceda a essa revisão ou
retificação. Esses assuntos vão desde os programas das UCs, distribuição de serviço docente até ao
plano de atividades e orçamento de atividades do Curso.
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.
ESAP's main governing body is the Academic Board. It is strictly to this body that the Cinema and
Audiovisual Course direction reports. Thus, in terms of organizational structure, the Cinema and
Audiovisual Course direction consults, whenever its necessary, the Department of Theatre and Cinema and
the Autonomous Sections that oversee the course units taught in this course referring various subjects for
Academic Board for approval and/or decision. The Academic Board, as provided for in the ESAP's
Statutes, should refer these matters to the Scientific Council, Pedagogical Counsil or even CESAP's
Direction. If you require any correction or change the Academic Board returns the matter to the Course
Direction to proceed with the said revision or correction. These issues range from the programs of the
course units, to the teaching service distribution and the business plan and budget of the course activities.
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.
São várias as formas de assegurar a participação ativa dos docentes e estudantes nos processos de
tomada de decisão que afetam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade, nomeadamente pela
participação direta que os mesmos podem ter em órgãos académicos da Escola Superior Artística do
Porto, nos quais têm representantes oficiais, (são exemplo o Conselho Geral, o Conselho Pedagógico, o
Provedor do Estudante). Para além destes e pelo facto da Escola Superior Artística do Porto ser gerida por
uma Cooperativa (Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto), qualquer docente ou discente pode
participar e tem direito a voto nas reuniões da Assembleia Geral da Cooperativa. São também importantes
as reuniões de coordenação realizadas no âmbito da licenciatura e promovidas pelos seus distintos
órgãos (Direção de Curso, Direção de Departamento e Seções Autónomas).
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.
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There are several ways to ensure the active participation of teachers and students in decision-making
processes that affect the teaching / learning process and its quality, in particular by direct participation
that they may have in academic bodies of ESAP, which have official representatives, (like General Council,
the Pedagogical Council, the Student Ombudsman). In addition to these and by the fact that ESAP is
managed by a Cooperative (CESAP), any teacher or student can participate and have the right to vote in
the General Assembly meetings of the Cooperative. It is also important the coordination meetings held
within the Bachelor Degrees and promoted by its various organs (Course Direction, Department of
Direction and Autonomous Sections).

2.2. Garantia da Qualidade
2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
A Escola Superior Artística do Porto tem como principal orgão de gestão a Direção Académica. É
estritamente a este órgão que a Direção do Curso de Cinema e Audiovisual reporta. Assim em termos de
estrutura organizacional, a Direção do Curso de Cinema e Audiovisual,sempre que necessário, consulta o
Departamento de Teatro e Cinema e as secções autónomas afetas às várias Ucs do ciclo de estudos, e
remete os mais diversos assuntos à Direção Académica para aprovação e atualização dos mesmos. Em
casos previstos nos estatutos a própria Direção Académica encaminha esses assuntos para o Conselho
Científico, Pedagógico ou até Direção da CESAP. Caso seja necessária qualquer retificação ou
modificação, a Direção Académica devolve o assunto à Direção do Curso de Cinema e Audiovisual para
que se processe à respetiva revisão. Estes assuntos vão desde os programas e distribuição do serviço
docente, até ao plano de atividades.
2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme.
ESAP's main governing body is the Academic Board. It is strictly to this body that the Cinema and
Audiovisual Course direction reports. Thus, in terms of organizational structure, the Cinema and
Audiovisual Course direction consults, whenever its necessary, the Department of Theatre and Cinema and
the Autonomous Sections that oversee the course units taught in this course referring various subjects to
the Academic Board for approval and/or update. The Academic Board, as provided for in the ESAP's
Statutes, refer these matters to the Scientific Council, Pedagogical Counsil or even CESAP's Direction. If it
is required any correction or change, the Academic Board returns the matter to the Course Direction to
proceed with the said revision or correction. These issues range from the programs of the course units, to
the teaching service distribution and the business plan.
2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função
na instituição.
O Diretor de Curso é o principal promotor da qualidade do ciclo de estudos.
Para além deste, os Diretores de Departamento e das Secções Autónomas têm também de garantir a
máxima qualidade para o ciclo de estudos. Nesse sentido, ao promoverem reuniões de coordenação entre
estes órgãos e os docentes do ciclo de estudos, contribuem para que se discuta quais os melhores
mecanismos que assegurem a boa qualidade do ciclo de estudos. No que diz respeito aos discentes,
também podem participar neste processo a partir dos órgãos nos quais têm representação. A recolha e a
síntese destes vários contributos sobre os mecanismos de garantia de qualidade do ciclo de estudos é da
responsabilidade da Direção de Curso, a qual comunica à Direção Académica para que a mesma proceda à
implementação dos mecanismos que entenda mais pertinentes. Está neste momento em curso o processo
de avaliação de desempenho dos professores.
2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
The Course Director is the main promoter of the quality of the course.
In addition to this, the Department Directors and Autonomous Sections also have to ensure the highest
quality for the study cycle. In this sense, by promoting coordination meetings between these bodies and
the teachers of the course, they contribute so that we discuss the best mechanisms to ensure the good
quality of the course. With regard to the students, they may also participate in this process from the organs
in which they have representation. The collection and synthesis of these various contributions on the
course of study quality assurance mechanisms is the responsibility of Course Direction, which
communicates to the Academic Board for it to proceed with the implementation of mechanisms they
consider more relevant. It iss currently ongoing the performance evaluation of teachers process.
2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de
estudos.
A recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos faz-se a partir das
reuniões entre os vários órgãos académicos responsáveis pelo funcionamento do ciclo de estudos, depois
de ouvidos docentes e discentes em reuniões promovidas para esse efeito. Estas acontecem em
momentos próprios para a definição e articulação dos programas das várias unidades curriculares e
respetivos conteúdos programáticos. Outros aspetos a ter em conta e também objeto de análise são os
vários tipos de avaliação. Os docentes, no contexto dos Departamentos e Seções Autónomas ou no
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contexto da Direção de Curso, reúnem-se periodicamente para aferir os níveis de avaliação entre as várias
unidades curriculares. Em termos de procedimentos entre os órgãos, cabe à Direção Académica a gestão
das questões auscultadas e levantadas pelos diversos intervenientes, atuando posteriormente da forma
que entender mais correta.
2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study
programme.
The data collection, monitoring and periodic evaluation of the course is made from meetings between the
various academic bodies responsible for the operation of the course, after having heard teachers and
students in the meetings organized for that purpose. These happen in own moments for the definition and
articulation of programs of the various course units and respective syllabus. Another aspect to be taken
into account and which is also analyzed is the various types of evaluation. Teachers, in the context of the
Departments and Autonomous Sections or in context of Course Direction, meet regularly to assess the
levels of evaluation between different course units. In terms of procedures between bodies, it is the
Academic Board responsability to manage of the issues raised by the various interveners and
subsequently to act the way it believes more correct.
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.
A discussão é promovida e desenvolvida no seio dos diversos órgãos académicos (por exemplo, a Direção
de Curso, Direção de Departamento e Direção de Secções Autónomas) em conjunto com os docentes e
discentes do ciclo de estudos. O resultado obtido nas diversas reuniões de coordenação é formalmente
comunicado pela Direção de Curso à Direção Académica. Esta utiliza esses resultados para definir também num processo de colaboração com outros órgãos da Escola Superior Artística do Porto (por
exemplo o Conselho Científico e Conselho Pedagógico) - as melhores ações de melhoria a implementar no
ciclo de estudos. O enquadramento destes será consolidado com o maior rigor e sustentar-se-á em
procedimentos mais objetivos, complementares aos atualmente existentes, a partir do momento em que de
facto estiver a funcionar o sistema de autoavaliação que se encontra em implementação.
2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions.
The discussion is promoted and developed within the various academic bodies (eg, the Driving Course,
Department Autonomous Sections Directors) together with the teachers and students of the course. The
result obtained in several coordination meetings is formally notified by the Course Direction to the
Academic Board. The Academic Board uses these results to define - also a collaborative process with
other bodies of ESAP (eg the Scientific Council and Pedagogical Council) - the best improvement actions
to be implemented in the course. The framework of these measures will be consolidated with the greatest
accuracy and it will be supported by more objective procedures, complementary to those currently
existing, beggining in the moment that the performance evaluation of teachers system is actually
implemented.
2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
Foi feita uma avaliação externa à escola em que o Curso de Cinema e Audiovisual foi também visitado
pelos inspetores e, com algumas recomendações entretanto já satisfeitas, o curso foi aprovado.
A maior avaliação que podemos fazer a este ciclo de estudos é a excelente receção que tem sido feita aos
nossos alunos, seja em festivais em Portugal ou no estrangeiro, seja nos estágios também aqui nacionais
ou estrangeiros. A avaliação dos alunos do Curso de Cinema e Audiovisual da ESAP tem sido excelente, o
que denota a boa qualidade do trabalho feito ao longo do ciclo de estudos.
2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years.
It was held an external evaluation to the school, in which the Cinema and Audiovisual Course was also
visited by inspectors and, after some recommendation that have since been met, the course was approved.
The biggest evaluation we can make regarding this course of study is the excellent reception that has been
done to our students, wether it's at festivals in Portugal or abroad, whether in stages both national or
foreign. The Cinema and Audiovisual students' evaluation has been excellent which shows the good
quality of the work done throughout the course of study.
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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)

Salas de Aulas (várias salas de aula)

32

Estúdio de Televisão

78.7

Régie do Estúdio

23.3

Auditório

134

Laboratório de Informática/Multimédia

71.5

Loboratório Fotográfico

8.2

Estúdio Fotográfico

50.6

Salas de pós-produção Áudio e Vídeo

32

Sala de Actos

65.1

Sala de Professores - 3

32.3

Biblioteca

134

Sala de Edição não-linear

32

Sala de Cinema de Animação

32

Sala/Estúdio de Som com cabine de locução

15.4

Sala de Reuniões

20.2

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

Câmara DVCam 150 P

4

Câmara DVCam 250 P

2

Câmara DVCam 390 P

1

Câmara HDV Z1

2

Câmara HDV A1

2

Tripé Sachtler; Vinten e Manfroto

6

Kit de Iluminação Ianiro Redhead (3 p.)

2

Kit de Iluminação Ianiro Blonde (3 p.)

1

Kit de Iluminação Sachtler 650 W (3 p.)

1

Projector Fresnel 2000W + Tripé

1

Ceferinos

3

Kit de Iluminação Bandeiras

1

Reflectores de Nylon

2

Microfone Sennheiser MKH 416

1

Microfone Audiotecnica AT 815 B

1

Microfone AKG C460 B

1

Microfone AKG 1200 E

1

Gravador Nagra IV-LE + Gravador DAT Tascam DA-P1

2

Persche

1

Projector Vídeo EPSON

1

Sistema Combo (Plasma+DVD+Colunas)

1

Leitores DVD

2

Monitores de Vídeo 19'' + 10''

6

Colunas SMS-1P

4

Câmara DXC-D55 PL+ Kit de acessórios

3

Tripé Sachtler ENG 2D+ acessórios

3
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Rodados Sachtler Dolly S

3

Projectores Dualite 2x55 W

2

Projectores Fresnel 1 KW

2

Orgão de Luzes Eurolight 24 canais

1

Sistema Mediadesk 2.1

1

Switch Slate 1000 Digital

1

Monitor 40'' FWD 40 LX 2 F
Deck DVCam DSR-45 P

1
1

Mesa de Mistura Soundcraft EPM-12

1

Microfone Gooseneck GM-18

1

Auscultadores CC-95

4

Sistemas de Edição Mac Pro / Final Cut Pro

4

Monitores HD Cinema 23''

4

Sistemas de Edição PC Box/Edius

4

Monitores Dell 23''

4

Decks DVCam

2

PC Dell

1

Monitores Dell 19''

2

Servidor HP + Monitor 19''

1

Sorestation

1

Sistema Apple Mac Pro/Logic

1

Placa Digidesign Digi 001

1

Placa Digidesign MBox

2

Processador de efeitos Lexicon MPX1

1

3.2 Parcerias
3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
A ESAP, ao longo do tempo, tem estabelecido algumas parcerias com outras entidades, como
universidades europeias e extra europeias, no sentido de permitir uma melhoria deste ciclo de estudos e,
que se manifeste sobretudo, na oportunidade dos nossos alunos poderem realizar mobilidade Erasmus.
Os alunos da ESAP têm feito regularmente, e sobretudo no último ano, mobilidade Erasmus na Estónia,
Lituânia, Bulgária, Bélgica.
Temos também estabelecido parcerias com muitas Escolas de Cinema Europeias para promover
encontros entre professores e alunos que acontecem nas datas dos festivais escolares, no caso da ESAP,
em maio de cada ano. Na ESAP promovemos a Mostra Internacional de Filmes de Escolas de Cinema, que
vai na sua 12ª edição, e que é essencialmente, um encontro de alunos e professores de muitas escolas
europeias, que vêm ao Porto mostrar os seus filmes e trocar ideias com professores e alunos da ESAP.
3.2.1 International partnerships within the study programme.
ESAP has, over time, established some partnerships with other European universities and extra European
entities, to allow an improvement of this course of study and which is manifested predominantly in the
opportunity of our students to undertake Erasmus mobility. Students of ESAP have done regularly, and
especially in the last year, Erasmus mobility in Estonia, Lithuania, Bulgaria, Belgium.
We have also established partnerships with many European Film Schools to promote meetings between
teachers and students that take place on the dates of school festivals (in the case of ESAP, in May of each
year). In ESAP we promote the International Exhibition of Films Schools going on its 12th edition and
which is essentially a gathering of students and teachers from many European schools that come to
Oporto to show their films and exchange ideas with teachers and students of the ESAP.
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.
A ESAP e o Curso de Cinema e Audiovisual têm negociadas várias parcerias com entidades de áreas muito
diversas. Tem parcerias com a RTP para emissão de conteúdos realizados na ESAP e transmitidos na
RTP2, como é o caso do magazine RTP- Universidades; do programa de divulgação de curtas metragens
"Cinemax Curtas".
Tem parcerias com Centros Comerciais que disponibilizam os seus espaços para manifestações artísticas
de alunos da ESAP, neste caso exibição de pequenas ficções e Documentários, tem parcerias com várias
entidades para divulgação mais institucional de curtas metragens dos seus alunos e outras parcerias que
permitem aos nossos alunos fazerem o seu estágio curricular, para além disso, temos excelentes relações
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e colaboramos sempre que somos solicitados com organizações solidárias e sem fins lucrativos do Porto
e da região norte do País.
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
ESAP and the Cinema and Audiovisual Course have negotiated several partnerships with entities fromvery
different areas. It has partnerships with RTP to issue contents made in ESAP and transmitted in RTP 2,
such as the magazine RTP- Universities; the "Cinemax Short", which is an outreach program for short film .
It has partnerships with shopping centers that offer their spaces for artistic manifestations of ESAP
students, in this case display small fiction films and documentaries, it has partnerships with several
entities for more institutional disclosure of short films directed by students and other partnerships that
enable our students do their traineeship, and, besides that, it also have excellent relations and collaborate
whenever we are asked to solidarity and non-profit organizations of Oporto and the northern region of the
country.
3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
A ESAP e o Curso de Cinema têm uma parceria com a Universidade Lusófona no âmbito dos estágios
internacionais CAMKA, que já decorreram no passado ano letivo, com grande sucesso. Tem ainda em
desenvolvimento uma outra parceria com a Universidade Lusófona do Porto para desenvolvimento de
estudos de cinema; tem relações institucionais com todas as escolas de Cinema do país, convidando-as a
participarem na Mostra Internacional de Filmes de Escolas de Cinema e participando também nos festivais
que todas essas escolas também organizam.
3.2.3 Intrainstitucional colaborations with other study programmes.
ESAP and the Cinema Course partner with the Lusófona University in international stages named CAMKA
which were held in the past school year with great success. It is still developing another partnership with
the Lusófona University of Oporto for the development of film studies; it has institutional relations with all
the country's Film schools inviting them to participate in The International Exhibition of Films Schools and
also participating in festivals which all these schools organize.

4. Pessoal Docente e Não Docente
4.1. Pessoal Docente
4.1.1. Fichas curriculares
Mapa VIII - Alexandra Trevisan da Silveira Pacheco
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alexandra Trevisan da Silveira Pacheco
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 (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Cidália Maria da Cruz Henriques
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cidália Maria da Cruz Henriques
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:
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 - 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):
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 (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Henrique António Muga
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Henrique António Muga
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:
Assistente 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 - Manuel Fernando da Costa e Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Manuel Fernando da Costa e Silva
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:
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 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):
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 (%):
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):
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
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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 - Roberto Manuel Enrique Merino Mercado
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Roberto Manuel Enrique Merino Mercado
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:
Assistente convidado 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 - António José Jesus Martins Alves
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António José Jesus Martins Alves
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:
Assistente Estagiário 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 - 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):
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
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
54
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Eduardo José Botelho Baptista Morais de Sousa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Eduardo José Botelho Baptista Morais de Sousa
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:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Francisco José da Cruz de Jesus
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Francisco José da Cruz de Jesus
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:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
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):
Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto
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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):
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 (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Álvaro Graça de Castro Feijó
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Álvaro Graça de Castro Feijó
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:
Assistente convidado 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 - Francisco João Pereira Vidinha
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Francisco João Pereira Vidinha
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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:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
72
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Isolino Alves de Sousa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isolino Alves de Sousa
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:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
51
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - José Miguel Martins Moreira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Miguel Martins Moreira
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:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
58
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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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):
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:
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 Miranda
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Marco Aurélio Borges Ribeiro Miranda
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:
Assistente ou equivalente
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

Alexandra Trevisan da Silveira
Pacheco

Doutor

História da Arte

100

Ficha submetida

Cidália Maria da Cruz
Henriques

Mestre

Ciências da Educação

100

Ficha submetida

Carlos Miguel de Sá e Melo
Ferreira

Doutor

Ciências da Comunicação
Cinema

100

Ficha submetida

Henrique António Muga

Mestre

Psicologia

100

Ficha submetida

Manuel Fernando da Costa e
Silva

Licenciado

Comunicação Multimédia

100

Ficha submetida

Maria de Fátima Alves Sales

Doutor

Arquitectura

100

Ficha submetida

Maria Eduarda Dias Neves

Doutor

Filosofia

100

Ficha submetida

Animação Cultural de Escola

100

Ficha submetida

Roberto Manuel Enrique Merino
Licenciado
Mercado
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António José Jesus Martins
Alves

Licenciado

Arte e Comunicação

100

Ficha submetida

António Manuel João Preto

Doutor

Estudos Cinematográficos

54

Ficha submetida

Eduardo José Botelho Baptista
Mestre
Morais de Sousa

Ciências da Comunicação

50

Ficha submetida

Francisco José da Cruz de
Jesus

Mestre

História da Arte

50

Ficha submetida

Jorge Miguel Cardoso dos
Santos

Licenciado

Artes Arte e Comunicação

100

Ficha submetida

Adriano Joaquim Carvalho
Barbosa Nazareth

Doutor

artes plásticas / cinematografia 100

Ficha submetida

Álvaro Graça de Castro Feijó

Licenciado

Cinema e Audiovisual

30

Ficha submetida

Francisco João Pereira Vidinha Licenciado

Cinematografia/Fotografia

72

Ficha submetida

Isolino Alves de Sousa

Mestre

CAV

51

Ficha submetida

José Miguel Martins Moreira

Mestre

Produção e Realização
Audiovisual

58

Ficha submetida

Luís Miguel Martins Miranda

Licenciado

Arte, Comunicação,
Audiovisual

70

Ficha submetida

Marco Aurélio Borges Ribeiro
Miranda

Mestre

Cinema e Audiovisual

79

Ficha submetida

1614

<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:

11

68,2

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

37,2

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
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):

3

18,6

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):

7

43,4
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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:

10

62

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):

6

37,2

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
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
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://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.
4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme.
ESAP counts with the collaboration of 28 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.
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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
Género / Gender

%

Masculino / Male

51

Feminino / Female

49

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

%

Até 20 anos / Under 20 years
20-23 anos / 20-23 years

21
60

24-27 anos / 24-27 years

15

28 e mais anos / 28 years and more

4
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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

36

2º ano curricular

17

3º ano curricular

43
96

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

N.º de vagas / No. of vacancies

50

50

2014/15
40

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

45

25

25

N.º colocados / No. enrolled students

39

21

23

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

39

21

23

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark

105

110

96

Nota média de entrada / Average entrance mark

137

138

133

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)
Os alunos são provenientes, na sua grande maioria, de áreas de formação Artística. Sendo que uma
pequena percentagem é proveniente de outras áreas de formação como por exemplo, a área de Ciências.
Contempla-se também uma pequena percentagem de alunos provenientes do regime especial.
5.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the student’s distribution
by the branches)
Students are coming from, mostly , Artistic training areas . Since a small percentage is from other training
areas such as Sciences . It is contemplated also a small percentage of students from the special regime.

5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem
5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos
estudantes.
Não havendo ramos, opções, perfis, maior/menor, o aconselhamento limita-se à escolha das UC's
optativas e de definição do plano de estudos no âmbito do programa Erasmus, sendo sobretudo esta
última tarefa, desempenhada pelo Diretor de Curso.
5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
Since there aren't any branches, options, profiles, major / minor, counseling is limited to the choice of
optional course units and setting the curriculum under the Erasmus program, especially the latter task,
performed by the Course Director.
5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
A Direção Académica organiza anualmente, no início do ano académico, a semana vestibular que visa
acolher os novos estudantes, através de atividades diversas.
Há uma sessão de boas-vindas promovida pela Direção Académica onde são apresentadas a missão e a
organização da Escola e a Direção de Curso faz também para os alunos que vão iniciar os seus estudos
superiores uma apresentação das instalações destinadas aos alunos do Curso de Cinema e Audiovisual,
da organização do Curso, dos vários professores e matérias a estudar e onde são apresentados filmes
realizados por alunos dos anos anteriores. A Comissão de praxe e de acolhimento dos novos estudantes
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faz visitas às instalações e a outras instituições na área geográfica de implantação da ESAP. Para além
disso, sempre que a Direção de Curso constata alguma inadaptação de alunos fazemos tudo para ajudar à
integração desses alunos nas referidas turmas, e na Escola em geral.
5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
The Academic Board organizes annually, at the beginning of the academic year, the vestibular week which
aims at welcoming new students through various activities.
There is a welcome session organized by the Academic Board which outlines the mission and the
organization of the School and the Course Direction, of the Course's organization, a presentation of
installations for the students of the Cinema and Audiovisual and where films made by students from
previous years are presented. The Praxis and Greeting Commissions make both site visits and vistis to
other institutions in ESAP's geographical area of implementation. In addition, whenever the Course
Direction notes some unsuitability of students, we do everything to help the integration of students in
these classes, and the school in general.
5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.
Há um acompanhamento permanente e sempre com disponibilidade dos professores com os alunos no
sentido de os informar sobre as possibilidades de emprego.
A Direção de Curso divulga, com grande regularidade, informações e convites para empregos regulares ou
trabalhos esporádicos.
Promovemos e incentivamos a participação dos nossos alunos na Academia RTP, neste momento a
decorrer com um elevado nº de alunos e ex-alunos da ESAP. Temos previsto para este ano letivo (semana
da Mostra Internacional de Filmes de Escola) uma conferência sobre empregabilidade e financiamento.
5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities.
There is continuous monitoring and permanent availability of teachers for the students to inform them of
employment opportunities.
The Course Direction discloses, with great regularity, information and invitations to regular jobs or
occasional work.
We promote and encourage the participation of our students in RTP Academy, currently taking place with a
high number of ESAP students and alumni. We have planned for this year (week of The International
Exhibition of Films Schools) a conference on employability and financing.
5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem.
Está criada uma comissão de Auto-avaliação que já apresentou o seu trabalho, ou seja, um modelo de
inquérito feito aos alunos. Esse modelo mereceu algumas críticas que levaram a uma reformulação do
referido inquérito.
Esse inquérito será apresentado aos alunos para efectivação no final do presente semestre letivo.
5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
It is in place a self-evaluation committee which has already presented its work, ie, a survey model made to
students. This model received some criticism that led to a reformulation of the said questionnaire.
This survey will be presented to students to take place in the end of this semester.
5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
A ESAP e o curso de Cinema está integrada no Programa de Mobilidade Erasmus, tendo ao nível da
licenciatura em Cinema e Audiovisual protocolos de parceria com algumas Universidades Europeias.
Todos os anos letivos os alunos que se propõe à mobilidade Erasmus têm oportunidade de a fazerem nos
países Bálticos, Bélgica, Bulgária, Espanha e outros.
5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.
ESAP and the Film course is integrated into the Erasmus Exchange Program, and the Cinema and
Audiovisual degree has several partnerships with European Universities. All school years students who
proposes to Erasmus mobility have the opportunity to do in the Baltic countries, Belgium, Bulgaria, Spain
and others.

6. Processos
6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos
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6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes,
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento.
São objetivos da Licenciatura em Cinema e Audiovisual dotar os alunos de competências para o
desenvolvimento de um qualquer projecto para Cinema ou Televisão ou para outras plataformas em ficção
ou documental. O Curso de Cinema e Audiovisual pretende formar os seus estudantes para a complexa
missão de realizar, ou seja, coordenar, dirigir e criar espectáculos de televisão ou conteúdos de Cinema
nas suas várias vertentes.
Paralelamente à componente técnica que os alunos devem dominar (o domínio das várias ferramentas
com que se faz Cinema e Televisão, que passam pela operação de câmara, captação de imagem e som,
edição e pós-produção) juntamos uma competência que desenvolvemos ao longo dos seis semestres
lectivos, que é a capacidade de criar, a capacidade de escrever guiões/argumentos, a capacidade de
produzir estes conteúdos e a capacidade de análise crítica das obras realizadas.
É também objetivo deste ciclo de estudos dotar os alunos de competências teóricas na área das teorias do
cinema, da teoria da televisão, e ainda um conhecimento bem fundamentado das diferentes correntes
artísticas do nosso tempo.
Este ciclo de estudos adoptou a exigência de uma oferta formativa, adequada à realidade artística e ao
mundo do trabalho, orientada para uma constante pesquisa e investigação, a ser levada a cabo pelos
alunos, de forma a que seja possível "(...) assegurar uma sólida preparação científica e cultural e,
proporcionar uma formação técnica que habilite para o exercício de atividades profissionais e culturais e
fomente o desenvolvimento das capacidades de concepção, de inovação e de análise crítica (...)"
É norma da Escola, e de todo o corpo docente, fomentar o rigor e exigência na formação dos nossos
alunos, respondendo à cada vez maior necessidade de diferenciação através da qualidade, inovação e
capacidade de trabalho. Todo este esforço é provado pelos alunos saídos desta escola, tanto pela sua
participação no mundo do trabalho ou em outros eventos (festivais de cinema e mostras de ficção e
documentários) em que a escola, sempre que é oportuno, participa de forma institucional ou reconhece a
participação militante e autónoma dos seus alunos.
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 objectives of the Cinema and Audiovisual Bachelor degree are to provide students with skills for the
development of any project for cinema or TV or other platforms in fiction or documentary. Cinema and
Audiovisual course aims to train its students for the complex task of directing, ie coordinate, direct and
create TV shows or movie contents in its various aspects.
Parallel to the technical component that students must master (the domain of the various tools that make
Film and Television, which pass by the camera operation, sound and image capture, editing and postproduction) it was added a competence developed over the six semesters, which is the ability to create, the
ability to write scripts / arguments, the ability to produce these contents and the capacity for critical
analysis of the works.
It is also an objective of this course of study to provide students with theoretical skills in the film theories,
the theory of television, and further a well-founded knowledge of the different artistic movements of our
time.
This course of study adopted the requirement of a training offer suitable for artistic reality and the world of
work, directed towards a constant research and investigation, to be carried out by the students in order to
make it possible "(...) to ensure solid scientific and cultural preparation and provide technical training that
enables to perform professional and cultural activities and to instigate the development of design
capabilities, innovation and critical analysis (...) "
It is the policy of the School, and the entire faculty, to encourage discipline and punctiliousness in the
formation of our students, responding to the increasing need for differentiation through quality, innovation
and hard work. All this effort is proved by the outgoing students of this school, due to their participation in
the working world or other events (film festivals and fiction films and documentaries exhibits) in which the
school, whenever it's appropriate, participates in institutional form or recognize the militant and
autonomous participation of their students.
6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de
trabalho.
No sentido de se assegurar a actualização científica e a adequação às novas necessidades que o mercado
do audiovisual vai ditando, é necessário que se faça uma revisão curricular de 3 em 3 anos.
O mercado, sobretudo o televisivo, vai incorporando novas práticas e novas necessidades para adequação
aos gostos e necessidades das audiências. A formação de futuros profissionais para esta atividade não
pode deixar de ter em conta estas novas tendências, assegurando uma formação adequada e capaz, tanto
teórica como prática, garantindo competências ajustadas às necessidades do mercado de trabalho.
Atualização científica e de métodos de trabalho é assegurada pelo permanente debate interno, sobretudo
em reuniões de coordenação, em que essa adequação é sistematicamente posta em causa, e através da
confrontação com o conhecimento do mundo do cinema e da televisão que alguns dos professores deste
ciclo de estudo trazem consigo.
6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies
updating.
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In order to ensure the scientific updating and adaptation to new needs that the audiovisual market dictates,
it is necessary to make a curriculum revision every 3 years.
The market, especially the television one, will incorporate new practices and new needs to ensure the
suitability to the tastes and needs of the audience. The training of future professionals for this activity
cannot fail to take account of these new trends, ensuring an adequate and capable training, both
theoretical and practical, ensuring skills fitted to the needs of the labor market.
Scientific and working methods update is ensured by permanent internal debate, especially in coordination
meetings, where this adjustment is systematically undermined, and through confrontation with the
knowledge of the world of film and television that some of the teachers of this cycle study bring with them.

6.2. Organização das Unidades Curriculares
6.2.1. Ficha das unidades curriculares
Mapa X - História da Arte I
6.2.1.1. Unidade curricular:
História da Arte I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cidália Maria da Cruz Henriques, 45 H
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):
Compreensão e análise de conceitos.
Identificação, caracterização e análise de fenómenos artísticos.
Identificação e caracterização da criação artística.
Capacidade de problematização histórica.
Desenvolvimento de espírito crítico.
Desenvolvimento de capacidades de investigação.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understanding and analysis of concepts.
Identification, characterization and analysis of artistic phenomena.
Identification and characterization of artistic creation.
Historical questioning capacity.
Development of critical thinking.
Development of research capabilities.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A História da Arte e a Arte: perspectivas diversas. A perspectiva sociológica.
2. Arte: conceito, elementos e funções.
3. Arte clássica grega e romana.
4. Arte medieval: românico e gótico.
5. Renascimento.
6. Maneirismo e Barroco.
7. Neoclassicismo.
8. Romantismo.
6.2.1.5. Syllabus:
1. The History of Art and the Art: different perspectives. The sociological perspective.
2. Art: concept, elements and functions.
3. Classical Greek and Roman Art.
4. Medieval Art: Romanesque and Gothic.
5. Renaissance.
6. Mannerism and Baroque.
7. Neoclassicism.
8. Romanticism.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Começa-se por abordar um conjunto de temáticas procurando desde logo abrir o caminho para a
aquisição de competências como a compreensão e análise de conceitos, o desenvolvimento do espírito
crítico e a capacidade de investigação (a História da Arte e as diferentes perspectivas de abordagem bem
como o conceito de Arte, os seus elementos e funções).
Análise de fenómenos artísticos que antecedem a formação, a partir do Renascimento, de um paradigma
de Arte que perdurará até finais do século XIX e que proporciona aos alunos um conjunto de referências e
ferramentas, quer conceptuais quer visuais, consideradas relevantes para um estudo mais aprofundado da
criação artística que marcou quatrocentos anos da História da Arte da Europa Ocidental.
Analisa-se,o Renascimento, o Barroco e o Romantismo de modo a que os alunos adquiram capacidade
para analisar as obras mais representativas destes fenómenos culturais e conhecer os respectivos
autores, integrando ambos, no seu contexto histórico.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
We begin by addressing a set of themes to immediately open the way for the acquisition of skills such as
understanding and analysis of concepts, the development of critical thinking and research capacity (Art
History and the different perspectives of approach and as the concept of Art, its elements and functions).
Artistic phenomena analysis prior to the formation, from the Renaissance, of an Art paradigm that will last
until the late nineteenth century and provides students with a set of references and tools, whether
conceptual or visual, considered relevant for further study the artistic creation that marked four hundred
years of history of art in Western Europe.
Analysis of the Renaissance, the Baroque and Romanticism so that students acquire the ability to analyze
the most representative works of these cultural phenomena and know their authors, integrating both in its
historical context.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Como metodologia propõe-se a exposição e o debate temáticos, assim como o visionamento crítico de
imagens.
A avaliação é feita, de acordo com o Regulamento de Avaliação aprovado pelo Conselho Pedagógico. Será
constituída por um teste escrito (a realizar no dia 13 de Janeiro) e a participação qualificada dos alunos
nas aulas à qual será atribuída uma ponderação entre 1 e 2 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
As methodology is proposed the exposure and the thematic debate, as well as the critical viewing of
images.
The assessment is made in accordance with the Assessment Regulations approved by the Pedagogical
Council. Shall consist of a written test (to be held on January 12) and the qualified participation of students
in classes which will be assigned a weighting between 1 and 2 values.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Atendendo ao número de alunos que compõem cada turma, as aulas são regularmente expositivas,
acompanhando-se essa exposição do visionamento crítico de imagens (diapositivos trabalhados em
suporte digital e documentários-vídeo). No entanto, os alunos são sempre estimulados a intervir,
nomeadamente no que concerne à análise de imagens, pois esta é uma das maiores dificuldades
evidenciada pelos estudantes.
Esta metodologia de ensino, apesar da predominância inevitável da exposição teórica, não descura e
estimula até a hipótese de qualquer aluno desenvolver pesquisa individual a propósito dos temas que são
conhecidos por todos, semana a semana, e que o estudante apresenta a todo o grupo, no respectivo
contexto da planificação da UC. Pretende-se, assim, por um lado, incentivar os estudantes a desenvolver
capacidades de investigação - integrando na avaliação final da UC a qualidade do trabalho apresentado
que se traduz num factor de ponderação a acrescentar à classificação obtida num teste escrito, realizado
perto do final do semestre -; por outro lado, a reflexão crítica a que esta exposição obriga constitui um
contributo importante para um percurso sólido e consistente dos estudantes numa actividade profissional
futura. Salienta-se ainda que pelo facto de a UC ser transversal aos vários cursos e as turmas compostas
por grupos de cursos (Artes Plásticas e Intermédia, Artes Visuais-Fotografia, Cinema e Audiovisual,
Design e Comunicação Multimédia e Teatro-Interpretação e Encenação) a metodologia implementada
procura proporcionar aos discentes ferramentas intelectuais suficientemente abrangentes que os habilite
a observar, criticamente, diferentes objectos, sejam eles artísticos ou não.
A classificação final é debatida em aula antes da sua afixação em pauta o que beneficia também o
desenvolvimento da aprendizagem e consciência crítica do trabalho individual, mediante os resultados
alcançados.
As aulas de Orientação Tutorial são destinadas a responder a questões colocadas pelos alunos e, na sua
ausência, ao aprofundamento das matérias leccionadas nas aulas teóricas.
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A metodologia de ensino proposta para esta UC, condicionada pela carga horária que lhe está atribuída e
pelo número de alunos que constituem as turmas, associada ao sistema de avaliação, embora periódico,
foi estruturada em função da aquisição das competências que fazem parte do respectivo programa e
enunciadas no texto anterior.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Given the number of students that make up each class, classes are regularly expositive, accompanying
that exposure with critical viewing of images (slides worked on digital media and documentary-video).
However, students are always encouraged to participate, particularly with regard to image analysis, as this
is one of the biggest difficulties evidenced by the students.
This methodology, despite the inevitable dominance of theoretical exposition, does not neglect and even
stimulates the student to develop individual research attending to the issues that are known to all, week to
week, and that the student presents to the whole group, in context of the planning of the curricular unit. It
is intended, therefore, on one hand, to encourage students to develop research capacities - integrating the
final evaluation of the curricular unit the quality of the work presented which gives a weighting factor to
add to the marks obtained in the written test, to be done near the end the semester; on the other hand, the
critical reflection that this exhibition forces is an important contribution to a solid and consistent path for
students, in a future occupation. We also stress that the fact that the UC is transverse to the various
courses and classes consisting in groups of courses (Arts and Intermedia, Visual-Arts Photography, Film
and Audiovisual Design and Multimedia Communication and Theatre-Interpretation and Direction) the
implemented methodology seeks to provide to students the sufficiently comprehensive intellectual tools
that enables them to observe critically different objects, whether artistic or not.
The final classification is discussed in class prior to posting on the score which also benefits the
development of learning and critical awareness of individual work by the results achieved.
The Tutorial Orientation lessons are designed to answer questions from students and, in his absence, the
deepening of the subjects taught in class.
The teaching methodology proposed for this curricular unit, conditioned by the hourly load and the
number of students that form the classes, associated with the evaluation system, although periodic, was
structured due to the acquisition of skills that form part of the program and described in the preceding text.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ARGAN, Giulio Carlo, Renacimiento y Barroco, Madrid: Editora Akal, 1987, volumes I e II.*
DUBY, Georges, O Tempo das Catedrais – a arte e a sociedade – 980-1420, Lisboa: Ed. Estampa, 1979.*
GARIN, Eugenio, O Renascimento – História de uma revolução cultural, Porto: Editora Telos, 1980.
GUINSBURG, J., O Romantismo, São Paulo (Brasil): Editora Perspectiva, 1978*
JANSON, H.W., História Mundial da Arte. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1979.*
PEREIRA, Maria Helena da Rocha, Estudos de História da Cultura Clássica – A Grécia, Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1980.
PEREIRA, Maria Helena da Rocha, Estudos de História da Cultura Clássica – Roma, Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1984.

Mapa X - Expressão Audiovisual
6.2.1.1. Unidade curricular:
Expressão Audiovisual
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Marco Aurélio Borges Ribeiro Miranda, 60 H
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):
Dotar o aluno da compreensão fundamental da linguagem da imagem em movimento, fornecendo
ferramentas para a geração de ideias e pesquisa de identidade autoral própria. Capacitar o alunos do
conhecimento do formato básico do argumento. Dar a conhecer a abordagem aristotélica e mitológica da
construção de argumento. Desenvolver a capacidade de interpretação do texto de argumento para
realização.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide students the fundamental understanding of the language involved in th moving image, providing
tools for generating ideas and own authorial identity research. Train the students the knowledge of basic
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argument format. Publicize the Aristotelian and mythological approach to argument construction. Develop
the capacity to interpret the argument text for the directing process.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A forma da linguagem audiovisual;
. Escala de planos, ângulos e movimentos,
. Prática de câmara;
. A importância do som.
. Argumento (da ideia ao storyboard);
. Visualização do argumento (metodologias e praticas).
6.2.1.5. Syllabus:
The shape of the audiovisual language;
. Scale plans, angles and movements,
. Chamber practice;
. The importance of sound.
. Argument (from idea to storyboard);
. Argument display (methodologies and practices).
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
O aluno será introduzido à linguagem audiovisual, percebendo como esta evoluiu aos longo dos tempos.
Para que isto aconteça será introduzido às práticas relacionadas com a câmara, sendo apresentado tanto à
parte técnica, identificando os seus diferentes componentes, como também à expressão artística, tendo
em conta as diferentes escalas de planos, ângulos e movimentos. O aluno será capaz de percepcionar o
som e identificar os diferentes componentes de uma banda sonora, assim como suas diferentes funções e
potencialidades. O aluno será introduzido também aos princípios básicos da iluminação para um primeiro
entendimento daquilo que é a fotografia, uma das primeiras dimensões da expressão da imagem em
movimento. Ao mesmo tempo o aluno deverá ser conhecedor do formato básico do argumento e
desenvolver a capacidade de interpretação do texto de um argumento, para a sua consequente realização.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The student will be introduced to the audiovisual language, realizing how it has evolved over the years. For
this to happen it will be introduced to the practices related to the camera, being submitted both to the
technical part, identifying its different components, but also to artistic expression, taking into account
differing scales of planes, angles and movements. The student will be able to perceive the sound and
identify the different components of a soundtrack, as well as their different functions and capabilities. The
student will also be introduced to the basic principles of lighting for a first understanding of what is
photography, one of the first dimensions of the moving image expression. At the same time the student
must be knowledgeable of basic argument format and develop the capacity to interpret the text of an
argument to its corresponding direction.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método utilizado será sobretudo activo e expositivo recorrendo à participação do aluno, propondo-lhes
a análise de diferentes produtos audiovisuais e apelando à interacção com o material de registo vídeo e
áudio. A pesquisa e a investigação individual também serão incentivadas, através de exercícios práticos a
serem desenvolvidos ao longo do semestre. A avaliação será contínua, ao qual se junta uma ficha de
avaliação escrita. A assiduidade, a participação e a evolução do aluno serão sempre algo a ter em conta.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The chosen method will be especially active and expository resorting on student participation, offering
them the analysis of different audiovisual products and calling for interaction with the material of video and
audio recording. Research and individual research will also be encouraged, through practical exercises to
be developed throughout the semester. The evaluation will be continuous, and it will be joined a written
evaluation sheet. Attendance, participation and development of the student will always be something to
consider.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
O aluno deverá, através do visionamento de obras relevantes na história do desenvolvimento da
linguagem audiovisual, estabelecer a sua evolução ao longo do tempo, identificando os seus vários
elementos como: escala de planos, ângulos, movimentos e banda sonora.
Depois da identificação destes vários elementos, o aluno deverá implementar os vários elementos através
da parte prática, relacionando sempre a parte técnica com a parte artística, tanto na obtenção da imagem
como do som.
No que toca ao argumento, o aluno deverá ser capaz de compreender o seu formato e, através da sua
interpretação, distinguir os vários elementos visuais e sonoros, tentando implementá-los na prática e
estabelecendo uma ideia de autoria.
A mesma questão da autoria será também debatida através do visionamento de obras de autores
relevantes na história do cinema e do audiovisual.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
By watching relevant works in the history of the audiovisual language development, the student should
establish their evolution over time, identifying their various elements such as plans scale, angles,
movements and soundtrack.
After the identification of these various elements, the student must implement the various elements
through the practical part, always relating the technical part with the artistic part, both in getting of sound
and image.
Regarding the argument, the student should be able to understand its format and, through its
interpretation, distinguish the various visual and audio elements, trying to implement them in practice and
establishing an idea of authorship.
The same question of authorship will also be discussed by the viewing of works of significant authors in
the history of cinema and audiovisual.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Katz D. Steven, “Shot by Shot”, Paperback, 1991
Nogueira Luís,”Breve manual de guionismo, parte1 e 2”, UBI

Mapa X - Práticas Televisivas
6.2.1.1. Unidade curricular:
Práticas Televisivas
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isolino Alves de Sousa, 60 H
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 UC “Práticas Televisivas” pretende dotar os alunos de competências nos domínios da manipulação dos
vários equipamentos e ferramentas disponíveis com vista a conseguir um objetivo: construir discursos
televisivos inovadores com imagem, som e oráculos. Ao domínio da técnica (o saber fazer) é forçoso
acrescentar o domínio da linguagem; o conhecimento das formas narrativas que possibilitam a construção
de um discurso audiovisual. A componente teórica é também fundamental para que se compreenda o
fenómeno televisivo nas suas variadas componentes. Neste 1º ano do curso os alunos serão confrontados
com a obrigatoriedade de produzirem, cumprindo todas as etapas, um conjunto de trabalhos utilizando a
linguagem e a técnica televisiva que se caracteriza fundamentalmente pela sua rapidez de execução e pela
utilização da gravação multi-câmara.A compreensão e manipulação dos materiais cenográficos, da luz e de
outros intervenientes no fenómeno, constituirão as competências a desenvolver nesta UC.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=b61cced3-8867-82ef-53bf-... 2018-07-11

ACEF/1415/23442 — Guião para a auto-avaliação

Página 34 de 115

The course unit "Television Practices" aims to provide students with competence in handling the various
equipment and tools available in order to achieve a goal: to build innovative television speeches with
picture, sound and oracles. To the mastery of technique (know-how) it must be added the domain of
language; knowledge of narrative forms which allow the construction of an audiovisual speech. The
theoretical component is also key to the understanding of the television phenomenon in its various
components. In the 1st year of the course, students will be faced with the obligation to produce, fulfilling
all the steps, a set of tasks using the language and television technique that is mainly characterized by its
speed of execution and the use of multi-câmara. The understanding and manipulation of scenographic
materials, light and other stakeholders in the phenomenon, will provide the skills to be developed in this
course unit.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Breve história da televisão em Portugal
2. Exercícios em todas as especialidades disponíveis no estúdio da ESAP; operação de câmara de estúdio;
operação de áudio; operação de mistura e ainda de controlo de câmara
3. Exercícios vários para a compreensão do trabalho de realização multi-câmara em estúdio.
4. Visionamento e análise de alguns trabalhos televisivos de referência.
5. Produção de um trabalho final em que cada aluno assume por inteiro o papel de coordenador geral do
projeto e diretor de TV do mesmo
6.2.1.5. Syllabus:
1. Brief history of television in Portugal
2. Exercises in all specialties available in the ESAP studio; Studio camera operation; Audio operation;
mixing chamber and further, camera control
3. Various exercises to the understanding of the multi-camera work in the studio.
4. Viewing and analysis of some reference television works of.
5. Production of a final project in which each student takes entirely the role of general coordinator of the
project and TV director of the said project
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A Unidade Curricular de Práticas Televisivas começa por analisar o nascimento deste novo "media" no
mundo Ocidental, principalmente nos Estados Unidos da América e na Europa, e ainda em Portugal. As
condicionantes com que o "media" televisão se debateu e que organizou o seu desenvolvimento; a ProtoTV desde o seu aparecimento em Portugal até ao 25 de Abril de 1974; o período da democracia em
situação de monopólio e a partir de 1992 a Neo-TV e a convivência das várias empresas de televisão, que
poucos anos mais tarde têm que concorrer também com um grande número de canais de cabo.
Os géneros televisivos mais comuns e sobretudo o trabalho em Estúdio.
É na realização de conteúdos de estúdio, na preparação e planificação dos conteúdos a gravar que
assenta boa parte do trabalho desta UC. Os alunos têm que perceber como "comandar" três ou mais
câmaras em simultâneo a partir de uma alinhamento que foi feito, preparado e discutido com todos os
elementos da equipa.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The course unit of Television Practices starts by analyzing the birth of this new "media" in the Western
world, especially in the United States and Europe, and also in Portugal. The constraints that the "media" TV
struggled with and which organized its development; Proto-TV since its introduction in Portugal until April
25, 1974; the period of democracy in a monopoly position and from 1992, Neo-TV and the coexistence of
the various television companies, which a few years later also have to compete with a large number of
cable channels.
The most common kinds of television and especially work in Studio.
It is the realization of studio content, the preparation and planning of the content to record that lays much
of the work of this course unit. Students have to realize how to "command" three or more cameras
simultaneously starting from an alignment that was made, prepared and discussed with all team members.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação teórica dos conceitos fundamentais da expressão televisiva em aulas expositivas, sempre
com a ajuda de exemplos televisivos de referência.
Aulas de prática de estúdio com referência a outros géneros televisivos que podem ser incorporados
neste discurso, como é o caso da reportagem. Visionamento de algumas reportagens importantes na
forma de entender modernamente este meio de comunicação.
A avaliação é contínua. Será feito um teste teórico de avaliação de conhecimentos com uma ponderação
de 30% na nota final.
Trabalho de estúdio individual – 50% da nota final
Assiduidade e produtividades nas aulas – 20% da nota final
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical presentation of the fundamental concepts of television expression in lectures, always with the
help of reference television examples.
Studio practice lessons with reference to other kinds of television that can be incorporated in this
discourse, as is the case of the report. Viewing some important reports in order to understand this modern
means of communication.
Evaluation is continuous. A theoretical evaluation test of knowledge, with a weighting of 30% of the final
grade, will be done.
Individual studio work - 50% of the final grade
Attendance and productivity in class - 20% of the final grade
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A UC de Práticas televisivas tem uma carga teórica que informa sobre as condições especiais em que
nasceu a Televisão nos Estados Unidos da América e na Europa, com especial relevância para o
aparecimento da Televisão em Portugal e o que este meio alterou nos comportamentos e relações sociais.
É feito um percurso sobre a história da televisão e uma abordagem à linguagem específica dos géneros
televisivos. Estas aulas são dadas com uma exposição teórica e o visionamento de vários exemplos de
cada matéria dada.
Mas a grande componente letiva desta UC é a prática televisiva, sobretudo aquele que diz respeito ao
trabalho em Estúdio - a proposta de trabalho como diretor de TV.
São imaginados e construídos pequenos espectáculos em Estúdio com os alunos e alguns convidados
(eventuais) para criar um leque de problemas que o diretor de TV deve resolver. Para cada exercício é
formada uma equipa que tem todos os elementos essenciais numa produção de Estúdio, tais como diretor
de TV que é ao mesmo tempo o coordenador do projeto e o seu responsável artístico, e responsável pela
iluminação, pelo som, pela direção de arte, etc. O exercício, ele próprio e a linguagem de régie (comando
de câmaras e coordenação de todo o trabalho) é o objectivo destes exercícios que visam dotar o alunos de
capacidade para trabalhar e planificar para televisão, ou seja trabalhar com 3 ou mais câmaras
simultâneamente. A avaliação é composta por um teste teórico, mas sobretudo pelo trabalho em Estúdio e
pelo resultado desse trabalho num projeto finalizado e dirigido por cada um dos alunos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The Television Practices course unit has a theoretical load that informs about the special conditions under
which the TV was born in the United States and Europe, with particular relevance to the emergence of
Television in Portugal and what this means of communication altered in behavior and social relations . It is
made a route on the history of television and an approach to the specific language of television genres.
These classes are given with a theoretical presentation and the viewing of several examples of each given
area.
But the biggest teaching component of this course is the television practice, especially one that concerns
the work in Studio - the proposed work as a TV director.
It is imagined and built small shows in Studio with students and some guests (if possible) to create a range
of problems that the TV director must resolve. For each exercise is formed a team that has all the essential
elements in a studio production, such as a TV director who is both the project coordinator and its artistic
director, and responsible for the lighting, the sound, the art direction etc. The exercise, itself and the régie
language (camera control and coordination of all work) is the purpose of these exercises which aim at
providing students the capacity to work and plan for television, ie work with 3 or more cameras
simultaneously. The assessment consists of a written test, but especially the work in Studio and the result
of this work on a finalized and directed by each student project.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BRETON, Philippe, A palavra Manipulada, Editorial Caminho, Lisboa, 2001
LACALLE, Charo, El espectador televisivo, los programas de entretenimiento, Editorial Gedisa, Barcelona,
2001
RODRIGUEZ, Mª Amor Pérez, Los nuevos lenguages de la comunicación, Editorial Paidós, Barcelona, 2004
CAZENEUVE, Jean, Les pouvoirs de la télévision, Gallimard, Paris, 1970 *
CASETTI, Francesco e DI CHIO, Frederico, Análisis de la televisión, instrumentos métodos y práticas de
investigación, Editorial Paidós, Barcelona, 1999

Mapa X - História do Cinema
6.2.1.1. Unidade curricular:
História do Cinema
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Carlos Miguel de Sá e Melo Ferreira, 30 H
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):
Os alunos deverão ficar a conhecer as fases e momentos fundamentais da História do Cinema, desde os
antecedentes do Cinematógrafo até à actualidade. Será feita uma exposição detalhada sobre cada época,
de modo a contextualizá-la e chamar a atenção para as respectivas características, principais cineastas e
filmes. Serão feitas referências circunstanciadas à técnica e às suas implicações fílmicas, por forma que
permita compreender na totalidade os pressupostos e as implicações de cada corrente estética.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students must get to know the stages and key moments in the history of cinema, from the background to
the Cinematograph to the present. It will be given a detailed exposition of each season, in order to
contextualize it and to draw attention to their characteristics, main filmmakers and films. Detailed
references to the technical and its filmic implications will be made, in order to understand fully the
assumptions and implications of each aesthetic movement.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Unidade Curricular em que se pretendem estabelecer e transmitir pontos de referência sólidos sobre a
História do Cinema, de modo que permita aos alunos percorrê-la com facilidade com base numa
cartografia clara. Serão feitas as referências pertinentes à História Geral e à História da Arte.
6.2.1.5. Syllabus:
Course unit in which it's intended to establish and convey solid reference points on the history of cinema,
in order to enable students to go through it easily based on a clear mapping. Relevant references to the
General History and Art History will be made.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Com esta disciplina pretende-se transmitir aos alunos uma cartografia clara da história do Cinema desde o
seu início até à actualidade, por forma que eles a possam percorrer em todos os sentidos estabelecendo
todas as relações pertinentes.
Estabelecem-se para isso pontos de referência sólidos e coerentes tanto a partir da técnica como a partir
da estética do Cinema, mas também se fazem cruzamentos devidos com as outras artes em termos da
História da Arte e se acompanha a História Mundial do tempo de vida do cinema até agora. Uma exposição
teórica clara deve ser acompanhada pela exemplificação com filmes ou excertos de filme, que permitam
melhor perceber o que em cada época, cinematografia, cineasta ou corrente estética está em causa. Para
que os alunos possam fazer o seu próprio trabalho estabelece-se uma bibliografia básica e alargada, que
tal como a exposição teórica abarca todas as questões envolvidas pela História do Cinema: técnicas,
estéticas, artísticas, práticas e teóricas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course aims to give students a clear mapping of the history of cinema from its inception to the
present, so that they can go in all directions setting out all the relevant relations.
It is settled, for this, solid and consistent landmarks both from the technical and from the aesthetics of
cinema, but also are made crossings due to the other arts in terms of art history and it accompanied by the
movies TimelineWorld History to the present. A clear theoretical exposure should be accompanied by
exemplification with movies or movie clips, enabling better understanding of what is at stake in each
season, cinematography, film director or current aesthetics of them. So that students can do their own
work it is set up a basic and extended bibliography, that such as the theoretical exposition, it also covers
all the issues involved by the history of cinema: technical, aesthetic, artistic, practical and theoretical.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A exposição teórica será sempre acompanhada da apresentação durante as aulas de filmes ou excertos de
filme pertinentes, para o que se utilizará uma filmografia-base de referência. Será também feita remissão
clara para uma bibliografia diversificada, de modo a permitir e facilitar o trabalho de pesquisa que cabe a
cada aluno.
A avaliação será periódica, com exame final, mas serão também apresentados trabalhos escritos.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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The theoretical exposure will always be followed by the presentation, during classes, of movies or relevant
film clips, for which it will be used a reference filmography base. Clear reference to a diversified literature
will also be made, to allow and facilitate the research work that is up to each student.
The evaluation will be periodic, with final exam, but it will also be presented written essays.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A metodologia utilizada visa conjugar a exposição teórica e exemplos práticos retirados da história do
cinema, o que coloca a questão de escolher os melhores exemplos, retirados da bibliografia de base
utilizada para melhor acesso dos alunos a todas as fontes disponíveis sobre cada filme, cada época, cada
cineasta e corrente estética. Por sua vez, a avaliação baseia-se num teste elaborado a partir de um dos
filmes mostrados nas aulas e em dois trabalhos sobre épocas, correntes estéticas, questões técnicas ou
estéticas, cineastas ou outros intervenientes nos filmes, trabalhos em cujo tema é deixado à livre escolha
de cada aluno, de acordo com as suas preferências pessoais. Para a elaboração dos trabalhos escritos é
facultada aos alunos toda a orientação necessária e pedida, por forma a dar-lhes indicações bibliográficas
e a propor-lhes os melhores caminhos por onde empreenderem a sua investigação e o seu estudo.
Com os meios disponíveis, esta é a melhor maneira de estimular os alunos no seu estudo e de os motivar
para irem além dos filmes vistos nas aulas com vista a prosseguirem o seu próprio aprofundamento da
história do cinema. A medida em que tal é conseguido só pode ser justamente avaliada no futuro, pelo
interesse que os alunos vierem a manter ao longo da vida sobre as questões da imagem e do cinema, o
que pelos casos que se conhecem tem acontecido. Os conhecimentos adquiridos nesta disciplina são
testados com segurança nos trabalhos escritos e no teste final.
Para permitir a completa compreensão de cada filme, época e corrente artística são estabelecidos pontos
de referência claros na História Geral do tempo de vida do cinema até agora, e também na História da Arte,
são facultados todos os esclarecimentos técnicos bem como estabelecidas as relações pertinentes com
as outras artes. E para que tudo surja muito claro é fundamental a exemplificação com os filmes ou
excertos de filme pertinentes, o que é dificultado pela escassa duração das aulas mas apesar de tudo se
cumpre.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology seeks to combine theoretical exposition and practical examples from the history of
cinema, which raises the question of choosing the best examples, taken from the bibliography used to a
better access of student to all sources available on every movie, each epoch, each filmmaker and each
aesthetic movement. On the other hand, the evaluation is based on a test made from one of the films
shown in class and in two papers on times, aesthetic currents, technical or aesthetic issues, filmmakers or
other actors in the movies, essays in which the theme is left to free choice of each student, according to
their personal preferences. For the preparation of the written work is made available to students all
necessary and requested guidance in order to give them bibliographical information and offer them the
best ways through which they can undertake their research and study.
With the means available, this is the best way to encourage students in their study and to motivate them to
go beyond the films seen in class in order to continue their own deepening of the history of cinema. The
extent to which this is achieved can only be precisely evaluated in the future, by the interest that students
come to maintain life-long on issues of image and film, which by the known cases has happened. The
knowledge gained in this course unit are tested safely in written assignments and final test.
To allow full understanding of each film, time and artistic movement, clear points of reference are set in the
General History of Cinema timeline to the present, and also in art history, also providing all technical
clarifications as well as established the relevant relations with the other arts. And so that everything
appears clear is fundamental the exemplification with relevant films or film excerpts, which is hampered by
the limited duration of classes but, nevertheless, all is fulfilled.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1. Bailey, Andrew: “Cinema Now”, Tashen, 2006.
2. Briselance, Marie-France, e Morin, Jean-Claude: “Gramática do Cinema”, Texto & Grafia, Lisboa, 2011.
3. Cousins, Mark: “Biografia do Filme”, Plátano Editora, Lisboa, 2005.
4. Kemp, Philip: “Cinema – The Whole Story”, Thames & Hudson, London, 2011.
5. Sadoul, Georges: “História do Cinema Mundial” (3 volumes), Livros Horizonte, Lisboa, 1983.

Mapa X - Estruturas Narrativas
6.2.1.1. Unidade curricular:
Estruturas Narrativas
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isolino Alves de Sousa, 60 H
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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):
Capacidade de organização das diferentes partes de um todo; Narrativa: representação de um ou vários
acontecimentos, reais ou fictícios, através de um meio e de uma linguagem.
Introdução aos conceitos fundamentais da Narrativa, nas suas múltiplas manifestações, caracterizando
origens e evolução e perspectivando a forma como o cinema as adoptou, apropriando-se dos mecanismos
mais eficazes à especificidade da sua linguagem e abandonando, ou transformando aqueles que a
dificultam.
Produção de narrativas, quer através da aplicação prática dos conceitos estudados nas aulas, quer através
do urna participação mais efectiva no Seminário previsto, a realizar no âmbito da disciplina.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Ability to organize the different parts of a whole; Narrative: representing one or more events, actual or
fictitious, through a mean and a language.
Introduction to basic concepts of narrative, in its multiple manifestations, featuring origins and evolution,
and looking ahead on how the film has taken adopted them, appropriating the most effective mechanisms
to its particular language and abandoning or changing those that hamper them.
Production of narratives, either through the practical application of the concepts studied in class, either
through a more effective participation in the planned seminar to be held within the course unit.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.1.A tríade clássica: Lírica, Narrativa. Drama.
1.2. Narratividade e Poeticidade.
1.3. Fábula e Narrativa / Story e Discourse.
2. Fundamentos da Narrativa
2.1. Narração literária, narração teatral e narração fílmica
2.2 Narração Verbal e Narração Icónica. Mimese e Diegese. Telling e Showing.
2.3. Níveis narrativos: Distância, Ordem e Duração.
3. Narrativa Audiovisual
3.1. Morfologia Narrativa.
3.2. Sistema e Processo Narrativos.
3.3. Os Modelos Comunicacional e Semiológico. 0 Actancial.
3.4. Focalização na Narrativa Audiovisual.
3.5. As Tipologias do Narrador I e II.
4. História e Discurso.
4.1. História Narrativa.
4.2. 0 Argumento Cinematográfico.
4.3. Os acontecimentos na História e no Discurso.
4.4. As Matizes Ficcionais da História.
4.5. Discurso narrativo audiovisual
4.6. Tempo e Elipse no discurso audiovisual
6.2.1.5. Syllabus:
1.1.A classic triad: Lyric, Narrative. Drama.
1.2. Narrative and Poeticalness.
1.3. Fable and Narrative / Story and Discourse.
2. Fundamentals of Narrative
2.1. Literary narrative, theatrical narrative and filmic narration
2.2 Verbal Narration and Narration Iconic. Mimesis and diegesis. Telling and Showing.
2.3. Narrative levels: Distance, Order and Duration.
3. Audiovisual Narrative
3.1. Narrative morphology.
3.2. Narrative System and Processes.
3.3. The Communicational and semiotic models. The semiotic square/Greimas square.
3.4. Focus on Audiovisual Narrative.
3.5. The Storyteller Types I and II.
4. History and Discourse.
4.1. Narrative history.
4.2. The Film Argument.
4.3. Events in History and Discourse.
4.4. The History Fictional Hues.
4.5. Audiovisual narrative discourse
4.6. Time and Ellipse in audiovisual speech
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A UC de Estruturas Narrativas propõe aos alunos o estudo das narrativas de ficção e documentais. Nesta
medida ao longo do Semestre letivo vamos abordar algumas obras e autores que foram importantes na
produção de conhecimento narratológico. Este estudo é sempre vocacionado para a produção de textos
com vocação de se transformarem em conteúdos audiovisuais, pelo que passando pela Poética de
Aristóteles e por algumas outras obras da antiguidade clássica, chegamos a Propp e ao estudo
morfológico da narrativa. Não deixando para trás alguns outros autores e obras que se tornaram
fundamentais para o estudo da narratologia cinematográfica como Barthes e Umberto Eco, entre outros, o
estudo que fazemos em conjunto com os alunos assenta muito nas várias formas, abordagens, e figuras
de estilo e mecanismos que permitem ao cinema ser o que é.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The Narrative Structures course unit offers students the study of fiction and documentary narratives. In
this respect, during the school semester, we will cover some works and authors who were important in the
production of narratological knowledge. This study is always directed for the production of texts with a
vocation of becoming audiovisual content, so that, through the Poetics of Aristotle and some other works
of classical antiquity, we come to Propp and morphological study of narrative. Not leaving behind some
other authors and works that have become fundamental to the study of film narratology ,as Barthes and
Umberto Eco, among others, the study we do together with students is based in the various forms,
approaches, and figures of speech and mechanisms that allow the film to be what it is.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Em termos metodológicos, efectuar-se-á uma introdução teórica aos conceitos fundamentais da narrativa,
analisando-a nas suas múltiplas manifestações discursivas através da análise de produtos
cinematográficos e audiovisuais.
Reconhecendo a vocação narrativa do cinema, estudar-se-ão obras cinematográficas relevantes sob o
ponto de vista do modelo narrativo adoptado, baseadas na adaptação de obras (literárias, teatrais e
documentais), e de argumentos originais.
Avaliação Periódica. Critérios: Assiduidade e realização de trabalhos: 40%; Frequência: 60%
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In terms of methodology, it will be carried out a theoretical introduction to fundamental concepts of
narrative, analyzing it in its many discursive manifestations through the analysis of film and audiovisual
products.
Recognizing the narrative vocation of cinema, it will be studied relevant films from the point of view of the
narrative model adopted, based on the adaptation of works (literary, theatrical and documentary), and
original arguments.
Periodic evaluation. Criteria: Attendance and completion of work: 40%; Frequency: 60%
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A UC de Estruturas Narrativas é uma Unidade Curricular teórica com o sistema de avaliação contínua. É
muito importante, antes de mais, saber estudar e criar o hábito de o fazer. São propostos aos alunos
pequenos textos e as obras das que fazem parte da bibliografia obrigatória que têm que ser estudadas,
pelo conhecimento que aportam, mas também pela necessidade da criação do hábito de estudar e pensar.
Paralelamente ao estudo das leis da narratividade é proposto aos alunos que escrevam pequenos textos
sobre um mote que lhes é dado para que se habituem também a escrever - contar estórias, é antes de mais
saber pensar e ser criativo. A criatividade é permanentemente "puxada" para que paralelamente ao estudo
teórico que é feito seja possível juntar alguma prática de contar, de pensar; na tentativa de ser inovador e
criativo.
São feitos também alguns visionamentos na aula que pretendem demonstrar e exemplificar a matéria
teórica dada e, também em alguns casos, são propostos exemplos que pelo arrojo, inovação e criatividade
são motivadores para alunos que estão a começar o estudo da sétima arte.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Narrative Structures is a theoretical course unit with the continuous evaluation system. It is very important,
first of all, knowning how to learn to study and make a habit of doing it. It's offered to young pupils small
texts and the works that are part of the compulsory bibliography that must be studied, by the knowledge
that they contain, but also by the need of creating study and thinking habits.
In parallel to the study of narrative laws it's proposed to students to write short texts on a motto given to
them to also getting them used to the writing - storytelling, is first of all, knowing how to think and how to
be creative. Creativity is permanently "pulled" so that, alongside the theoretical study that is done , it is
possible to join some practice of telling and thinking; trying to be innovative and creative.
They are also made some screenings in class whith the goal of demonstrating and exemplify the
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theoretical material given and also in some cases, examples are proposed that by the boldness, innovation
and creativity are motivators for students who are beginning the study of the seventh art.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Aristóteles (2004): Poética. Lisboa. Fundação Calouste Gulbenkian
Barthes, Roland O prazer do Texto, ed. 70
Catalá, Josep Maria – La Puesta en Imágenes, ed. Paidós, Barcelona, 2001.
Gaudreault, André e Jost François (1995): El Relato Cinematográfico. Barcelona: Paidós
Genette, Gerard (1992): Discurso da Narrativa, Lisboa: Edições 70
Jimenez, Jesus Garcia (1993): Narrativa Audiovisual, Madrid: Cátedra
Metz, Christian (2004): A Significação no Cinema. S. Paulo: Perspectiva
Nicolau, João (org.) et al (2005): João César Monteiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa.
Oliveira, Anabela D. B. (2007): Entre Vozes e Imagens. Porto: Pena Perfeita,
Taddel, Nazareno (1986): Leitura Estrutural do filme, Lisboa: Loyola.

Mapa X - Arte e Psicologia
6.2.1.1. Unidade curricular:
Arte e Psicologia
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Henrique António Muga, 45 H
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):
Compreender a interação entre o ser humano e a arte, perspetivando o ser humano como sujeito criador e
espectador do objeto artístico, e como objeto da representação artística.
Dominar técnicas de criatividade e de análise da receção da arte por parte do público.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understand the interaction between the human being and art, viewing the human being as creator being
and viewer of the art object, and as an artistic representation of the object.
Master techniques of creativity and art reception reviewed by the public.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
SENSÍVEL
PERCEÇÃO - O sensível: da especialização sensorial à sinestesia. Empatia e reacções cinestésicas
CRIAÇÃO - Expressão da relação corpo-mundo. Descondicionamento percetivo e comportamental
AUTOREPRESENTAÇÃO - Máquina de reações. Animal de hábitos. Corpo falante
SENTIMENTO
PERCEÇÃO - Projeção- identificação .Catarse
CRIAÇÃO - Princípio do prazer e repetição inconsciente. Mundo onírico e linguagem artística. Arquétipos e
individuação
AUTOREPRESENTAÇÃO - Máquina energética .Bom selvagem
SENTIDO
PERCEÇÃO - Pensamento e dinâmica perceptiva. Distanciamento versus imersão
CRIAÇÃO - Simbolização e relato. União dos opostos
AUTOREPRESENTAÇÃO - Cientista . Músico de jazz, performer
6.2.1.5. Syllabus:
SENSITIVE
PERCEPTION - The sensitive: from sensory expertise to synesthesia. Empathy and kinesthetic reactions
CREATION - Expression of body-world relationship. Perceptive and behavioral deconditioning
SELF-REPRESENTATION - reactions machine. Habits of the animal. Talking body
FEELING
PERCEPTION - Projection - identification .Catharsis
CREATION - Principle of pleasure and unconscious repetition. Oniric world and art language. Archetypes
and individuation
SELF-REPRESENTATION- Energy Machine wild .good
SENSE
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PERCEPTION - Thought and perceptive dynamics. Distancing versus immersion
CREATION - Symbolization and report. Union of opposites
SELF-REPRESENTATION - Scientist. Jazz musician, performer
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Sendo o objetivo desta UC permitir a compreensão da interação entre o ser humano e a arte, e o domínio
de técnicas de criatividade e de análise da receção da arte por parte do público, os conteúdos centram-se
nas teorias que analisam tanto a perceção e a criação do objeto artístico, como a representação do homem
nas diferentes correntes artísticas. Tal abordagem assenta numa perspetiva integrada dos vários planos
existenciais do ser humano – corporal, emocional e cognitivo – pelo que é estruturada em três níveis
correspondentes – sensível, sentimento e sentido.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Being the outcome of this course allow the understanding of the interaction between the human being and
art, and the domain of creativity and technical analysis of the reception of art by the public, the contents
focus on the theories that analyze both the perception and the creation of the artistic object, such as the
representation of man in the different artistic movements. Such an approach is based on an integrated
perspective of the various existential plans of the human being - body, emotional and cognitive - and it is
structured in three corresponding levels - sensitive, feeling and meaning.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Teórico-prática: exposições, análise de documentos audiovisuais e exercícios práticos.
Avaliação periódica: um teste escrito (14 valores) + um trabalho de criação (6 valores).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoric -practical: exposures, analysis of audiovisual documents and practical exercises.
Periodic evaluation: a written test (14 marks) + creative work (6 points).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A metodologia adotada adequa-se à natureza dos saberes a trabalhar; assim, recorre-se a exposições
teóricas para promover a aquisição de conhecimentos e a exercícios práticos e trabalhos de criação para
possibilitar o domínio de técnicas de criatividade e de análise de objetos artísticos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology adopted is suitable to the nature of knowledge to work; thus, resorts to theoretical
presentations are made to promote the acquisition of knowledge and to practical exercises and creative
work to enable the domain of creativity techniques and analysis of art objects.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
*Arnheim, R. (1996). Arte e percepção visual, uma psicologia da visão criadora. S. Paulo: L. Pioneira Ed.
Aumont, J. (2009). A imagem. Lisboa: Ed. Texto & Grafia
Farina, M. (1990). Psicodinâmica das cores em comunicação. S. Paulo: Ed. Edgard Blücher
Fiske, J. (1990). Introdução ao estudo da comunicação. Porto: Ed. Asa
*Joly, M. (1999). Introdução à análise da imagem. Lisboa: Ed. 70
Munari, B. (1987). Fantasia: invenção, criatividade e imaginação na comunicação visual. Lisboa: Ed.
Presença

Mapa X - História da Arte II
6.2.1.1. Unidade curricular:
História da Arte II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alexandra Trevisan da Silveira Pacheco, 45 H
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):
Saber reconhecer os principais movimentos e artistas modernos, no período situado entre 1874 e os Anos
30 do Século XX;
-Ser capaz de analisar uma obra e situá-la no seu contexto histórico;
-Saber estruturar um discurso fundamentado sobre os temas propostos.
-Compreender a multiplicidade de correntes e a diversidade de propostas artísticas que caracteriza o
período em estudo.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To recognize the main movements and modern artists in the period between 1874 and the 30 ´s of the
twentieth century;
-Be able to analyze a work of art and place it in its historical context;
-Know to structure a discourse based on the proposed themes.
-Understand the multiplicity of art currents and the diversity of art proposals that characterizes the study
period.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I
1 A Europa no Século XIX, contextualização política e cultural
2 O Impressionismo
3 O Neo Impressionismo
4 O Simbolismo
5 A Arte Nova
II
1 A Europa no Século XX.
2.A Arte na primeira década do Século XX.3. A Guerra de 1914 – 1918
4 As correntes artísticas nascidas durante e depois da 1ª Guerra Mundial
6.2.1.5. Syllabus:
I
1 Europe in the nineteenth century, political and cultural context
2 Impressionism
3 The Neo Impressionism
4 Symbolism
5 The New Art
II
1 Europe in the twentieth century.
2.The Art in the first decade of the century XX.3. The War 1914 - 1918
4 The artistic movements born during and after the 1st World War
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A unidade Curricular de História da Arte II aborda um período da história da arte situado entre 1870 e 1930,
que se justifica, em termos de objectivos programáticos, pelo aparecimento de movimentos artísticos
fundamentais na formação da modernidade e para a sua compreensão.
Assim, pretende-se nesta Unidade Curricular analisar os movimentos artísticos que surgiram a partir da
segunda metade do Século XIX, no sentido de tornar compreensível a ruptura originada a partir dos anos
70 pelas chamadas "vanguardas" e o modo como os artistas passaram a reivindicar uma percepção do
mundo diferente, colocando em questão aspectos tão enraizados como as regras de perspectiva e a
imitação da natureza, abrindo o caminho ao aparecimento da abstracção, da "colagem" e, posreriormente,
integração do objecto do quotidiano na esfera artística (ready made).
A análise dos fenómenos artísticos partirá da sua contextualização na sociedade e na cultura e na relação
com todas as áreas artísticas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The curricular unit of History of Art II covers a period of art history located between 1870 and 1930, which
is justified in terms of program objectives, the appearance of art movements, which are the key of
modernity formation and its understanding.
Thus, it is intended in this curricular unit to analyze the artistic movements that emerged from the second
half of the nineteenth century, in sense of making understandable the break originated from 70 the socalled "avant-garde" and how artists started to demand an awareness of different world, questioning
aspects so ingrained as the rules of perspective and the imitation of nature, opening the way to the
emergence of abstraction, the "glue" and later the everyday object of integration in the artistic sphere
(ready made).
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The analysis of artistic phenomena will depart from its context in society and culture and the relation to all
artistic fields.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas são expositivas, recorrendo sistematicamente à projeção de imagens que permitam
ilustrar a matéria leccionada.
Nas aulas de orientação tutorial são desenvolvidos os temas abordados nas aulas teóricas, partindo das
questões suscitadas pelos alunos através do acompanhamento dos trabalhos.
A avaliação é periódica e consta de um teste (60%) e de um trabalho individual (40%). A classificação final
resultará da média ponderada das classificações obtidas nos dois momentos de avaliação previstos.
O trabalho versará sobre um dos itens do programa e terá como objectivo analisar com rigor metodológico
um movimento, possibilitando um maior aprofundamento de um dos temas abordados nas aulas teóricas.
Apenas poderão realizar o teste os alunos que tenham entregado o trabalho e discutido previamente o
conteúdo do mesmo em aula de orientação tutorial.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical are expositive, using systematically the projection of images that allow to illustrate the
subjects taught.
In the tutorial orientation classes the topics covered in the theoretical classes are developed, based on the
issues raised by the students through the monitoring of the work.
The evaluation is periodic and consists of a test (60%) and an individual work (40%). The final classification
result of the weighted average of the marks obtained in the two periods of planned evaluation.
The work will focus on one of the program items and will aim to analyze with methodological rigor a
movement, providing a deeper understanding of one of the topics covered in the theoric classes.
Only the students that have delivered the work and previously discussed the contents of it in class
tutorials will be able to make the test.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Pretende-se na Unidade Curricular de História da Arte II que o aluno atinja as seguintes competências:
saber reconhecer os principais movimentos e artistas modernos; ser capaz de analisar uma obra e situá-la
no seu contexto; saber estruturar um discurso fundamentado e rigoroso sobre os temas propostos. Neste
sentido as aulas teóricas são expositivas, com recurso sistemático à projecção de imagens (slides,
PowerPoint, vídeo) sobre as obras dos autores e movimentos abordados nos conteúdos da UC.
Nas aulas de orientação tutorial são acompanhados os trabalhos individuais, havendo também lugar ao
esclarecimento de dúvidas relacionadas com os conteúdos do programa, nomeadamente como
preparação para o teste de avaliação.
A avaliação é periódica e consta de um trabalho individual sobre um dos movimentos que constam do
Programa da UC (40%) e de um teste (60%).A classificação final será a média ponderada das classificações
obtidas nos dois momentos de avaliação previstos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
It is intended in the curricular unit of History of Art II that the student is able to meet the following
responsibilities: to recognize the main movements and modern artists; be able to analyze a work of art and
place it in context; learn to structure a reasoned and rigorous discourse on the proposed themes. In this
sense the lectures are expositive, with systematic use of projection images (slides, PowerPoint, video)
over the works of the authors and movements addressed in the curricular unit content.
In the tutorial orientation classes the individual activities are monitored, where the studente can clarify any
questions regarding the syllabus, in particular in preparation for the evaluation test.
The evaluation is periodic and consists of an individual work on one of the movements listed in the
curricular unit program (40%) and a test (60%). The final classification is the weighted average of the marks
obtained in the two periods of planned evaluation.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ARGAN, Giulio Carlo – Arte Moderna, São Paulo: Editora Schwartz L.da, 1983
DE FUSCO, Renato – História da Arte Contemporânea, Lisboa: Editorial Presença, 1988.
DE MICHELI, Mario – Las vanguardias artísticas del siglo XX, Madrid: Alianza Forma, 1988
DROSTE, Magdalena – Bauhaus, 1919-1933, Taschen, 1992.*
FRANÇA, José-Augusto – História da Arte Ocidental, 1780/1980, Lisboa: Livros Horizonte, 1987

Mapa X - Teoria e Prática da Montagem
6.2.1.1. Unidade curricular:
Teoria e Prática da Montagem
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6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Eduardo José Baptista Morais de Sousa, 60 H
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):
Esta Unidade Curricular visa introduzir os conceitos de Edição e de Montagem enquanto processos
teórico e prático de construção e articulação da narrativa audiovisual.
O aluno deverá ser capaz de definir, preparar e sistematizar o conjunto de operações posteriores ao
processo de filmagem; e deverá ser dotado das capacidades que permitam a concepção e a execução de
uma montagem audiovisual dotada de correcção técnica e de valor artístico.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course unit aims to introduce the concepts of editing and montage while theoretical and practical
processes of construction and articulation of audiovisual narrative.
The student should be able to define, prepare and systematize the set of further operations to the filming
process; and should be equipped with the skills to enable the design and implementation of an audiovisual
montage provided with technical correction and artistic value.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. Introdução: Conceitos de Edição e de Montagem; Articulação entre Realização e Edição; Processo de
trabalho.
II. Pensar a Edição: Montagem em continuidade; Efeito Kuleshov; Abordagem Eisensteiniana; Manipulação
do tempo; Exigências de diferentes géneros.
III. Prática da Montagem: Imagem e vídeo digitais; Software de edição não-linear; Introdução à pósprodução.
IV. Exercícios práticos: Apresentação e discussão; Apoio a projectos a apresentar noutras Unidades
Curriculares.
6.2.1.5. Syllabus:
I. Introduction: Editing and Montage Concepts; Coordination between Directing and Editing; Work process.
II. Think Edition: Continuous Montage ; Kuleshov Effect; Eisenstein approach; Manipulation of time;
Requirements of different genres.
III. Practice of Montage: Image and digital video; Non-linear editing software; Introduction to postproduction.
IV. Practical exercises: Presentation and discussion; Support for projects to be submitted in other
curricular units.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Nesta unidade visa-se dotar os alunos de uma gramática audiovisual e conhecimentos técnicos que
apoiem tanto as suas práticas editoriais como em outras etapas da produção, contribuindo também para a
consolidação de olhares analíticos sobre as obras audiovisuais. Vai ao encontro destes objetivos uma
componente teórica apoiada na análise de filmes e outras obras, articulando-se as abordagens a técnicas
editoriais e a casos de estudo da atualidade e de momentos-chave da história do cinema e do audiovisual.
Capacitar os discentes para a prática editorial acarreta também a abordagem de ferramentas de montagem
e pós-produção, suportada por conteúdos fundacionais acerca da imagem e do vídeo digitais. Por fim,
pretendem-se desenvolver capacidades individuais através de exercícios práticos de edição
acompanhados pela sua apresentação e discussão. Tal irá assim ao encontro de objetivos gerais de
desenvolvimento de um sentido crítico e de capacidades de apresentação e discussão ante os pares.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course unit aims to provide students with an audiovisual grammar and technical expertise to support
both its editorial practices as other stages of production, also contributing to the consolidation of
analytical views on audiovisual works. It meets these goals a theoretical component supported by the
analysis of films and other works, articulating approaches to editorial techniques and current case studies
and key moments in the history of cinema and audiovisual. To empower students for editorial practice also
requires the approach of montage tools and post-production, supported by foundational contents about
the image and digital video. Finally, it's intended to develop individual skills through practical exercises of
editing accompanied by presentation and discussion. This will thus meet the overall objectives of
developing a critical sense and presentation and discussing skills amongst their peers.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Introdução a conceitos fundamentais da Edição através da análise de exemplos de um espectro alargado,
retirados de diversos géneros cinematográficos, séries televisivas, reportagens, filmes publicitários e
telediscos. Exercícios práticos de edição, seguida de debate acerca do resultado final destes mesmos
exercícios. O recurso a videoprojector e meios informáticos, incluindo a Internet, será constante durante a
maioria das aulas. Avaliação: 30% Presença e participação. 50% Média dos dois exercícios práticos
individuais: 1. Construção livre de um discurso audiovisual recorrendo a material vídeo de Domínio
Público. 2. Edição de uma sequência segundo um guião prévio, a partir de material fornecido pelo
professor, ou Edição de um projecto desenvolvido na UC Laboratório Audiovisual I. A apresentar e debater
até à penúltima aula do semestre. 20% Construção de um ‘caderno digital’ sobre as matérias leccionadas.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Introduction to basic concepts of editing through the analysis of a broad spectrum examples, taken from
different film genres, TV series, news reports, commercials and music videos. Practical exercises of
editing, followed by a debate about the final outcome of these same exercises. The use of projector and
computer media, including the Internet, will be constant for most classes. Evaluation: 30% Attendance and
participation. 50% Average of two individual practical exercises: 1. Development of an audiovisual free
speech using Public Domain video material. 2. Editing of a sequence according to a previous script, based
on material provided by the teacher, or editing a project developed at the course unit of Audiovisual
Laboratory I. The works are to be presented and debated until the penultimate class of the semester. 20%
Construction of a 'digital notebook' on the taught subjects.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
As metodologias de ensino e de avaliação têm nos objetivos de aprendizagem as suas linhas orientadoras.
Pretende-se que os momentos de exposição teórica venham a dotar os discentes de conhecimentos
fundamentais para a análise audiovisual e para o desenvolvimento de capacidades editoriais vitais para as
suas práticas artísticas e criativas individuais. Pretende-se assim aferir o nível de assimilação destes
conhecimentos através da realização de debates periódicos, centrados na discussão de obras ou excertos
de obras cinematográficas e videográficas, assim como também através da avaliação dos exercícios
práticos e das restantes formas de participação nas aulas. Em contrapartida à referida exposição teórica,
pretendem-se abordar as ferramentas de montagem através da realização de oficinas práticas de utilização
de software de edição não-linear e pós-produção, destinadas a iniciar e a acompanhar a realização, fora do
período de contacto, de exercícios práticos individuais ou a montagem de projetos relevantes
desenvolvidos noutras unidades curriculares. A exigência de documentação de pesquisas relacionadas
com os conteúdos expostos nas aulas e com os trabalhos individuais permitirá avaliar de igual forma a
capacidade de os discentes contextualizarem e aplicarem os conhecimentos teóricos adquiridos.
Pretende-se através desta preocupação com a documentação, que o estudante deverá disponibilizar
online, contribuir para a formação de um hábito que é aqui considerado essencial no desenvolvimento de
um percurso artístico.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methods of teaching and evaluation have its guidelines in the learning objectives. It is intended that
the moments of theoretical exposition will provide students with fundamental knowledge for audiovisual
analysis and the development of vital editorial capabilities for their individual artistic and creative
practices. The aim is to assess the level of assimilation of this knowledges by conducting regular debates,
focused on discussion of works or excerpts of cinematographic and videographic works, as well as by
assessing the practical exercises and other forms of participation in class. On the other hand to this
theoretical exposition, the intention is to address the montage tools by conducting practical workshops for
the use of non-linear editing software and post-production, designed to start and to monitor directing, out
of contact time, of individual practical exercises or assembly of relevant projects developed in other
course units. The documentation requirement for searches related to the contents exposed in class and
the individual works will evaluate equally the ability of the students t contextualize and apply the
theoretical knowledge acquired. It is intended, by this concern with documentation, that the student makes
available online, contributing to the formation of a habit that is here considered essential in developing an
artistic journey.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
AMIEL, Vincent. Estética da Montagem. Lisboa: Texto & Grafia, 2011.
ARIJON, Daniel. Grammar of the Film Language. Los Angeles: Silman-James Press, 1976.
CHION, Michel. Audio-Vision, Sound on Screen. New York: Columbia University Press, 1994.
DANCYGER, Ken. The Technique of Film and Video Editing, 2nd edition. Oxford: Focal Press, 1997.
REISZ, Karel & MILLAR, Gavin. The Technique of Film Editing, 2nd edition. Oxford: Focal Press, 2010.
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Mapa X - Teoria da Comunicação
6.2.1.1. Unidade curricular:
Teoria da Comunicação
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Henrique António Muga, 45 H
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):
. Compreender a natureza da comunicação enquanto processo de produção e troca de significados.
. Saber analisar a significação dos produtos da cultura audiovisual contemporânea.
. Saber utilizar a linguagem verbal e não-verbal na comunicação interpessoal e mediática.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
. Understanding the nature of communication as a process of production and exchange of meanings.
. Analysing the significance of the products of contemporary audiovisual culture.
. Know how to use verbal and non-verbal language in interpersonal communication and mediatic.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. NATUREZA DA COMUNICAÇÃO
. Heterogeneidade dos fenómenos comunicacionais
. Modelos teóricos da comunicação
2. COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL
. Linguagem verbal e não-verbal
. Atitudes comunicacionais na direção de atores
3. COMUNICAÇÃO DE MASSAS
. Informação, redundância e entropia
. Canal, meio e código
. Feedback e interatividade
4. CONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADOS
. Signos e significações
. Códigos e linguagem audiovisual
6.2.1.5. Syllabus:
1. NATURE OF COMMUNICATION
. Heterogeneity of communication phenomena
. Theoretical models of communication
2. INTERPERSONAL COMMUNICATION
. Verbal and non-verbal languages
. Communication attitudes towards actors
3. MASS COMMUNICATION
. Information, redundancy and entropy
. Channel, environment and code
. Feedback and interactivity
4. CONSTRUCTION OF MEANINGS
. Signs and meanings
. Codes and audiovisual language
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Sendo o objetivo desta UC possibilitar uma reflexão sobre a natureza da comunicação, a aquisição de
técnicas de análise da significação de produtos audiovisuais, e o desenvolvimento de competências
comunicacionais, os conteúdos versam sobre os diferentes modelos teóricos da comunicação e os
diferentes níveis da comunicação, desde o interpessoal até à comunicação de massas.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Being the goal of this course unit to enable a reflection on the nature of communication, the acquisition of
analysis techniques about the significance of audiovisual products, and the development of
communication skills, contents deal with the different theoretical models of communication and the
different levels of communication, from the interpersonal to mass communication.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia teórico-prática, com recurso a exposições, análise de documentos audiovisuais e exercícios
práticos.
Avaliação periódica, com base num trabalho prático (5 valores) e num teste escrito (15 valores).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical methodology, using exhibitions, audiovisual documents analysis and practical
exercises.
Periodic evaluation, based on practical work (5 points) and a written test (15 marks).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Dado que as competências visadas envolvem o saber e o saber-fazer, a metodologia adotada assenta tanto
na exposição de conteúdos como em várias técnicas ativas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Since the targeted skills involve knowledge and know-how, the adopted methodology is based both on the
exposure of contents and in various active techniques.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cegarra, M. [et al.] (1979). Análise semiológica do texto fílmico. Lisboa: Arcádia
Fiske, J. (2005). Introdução ao estudo da comunicação. Porto: Asa Editores
Hall, E. (1994). A linguagem silenciosa. Lisboa: Relógio D’Àgua
Lavrador, F. (1984). Estudos de semiótica fílmica: introdução geral e prolegómenos. Porto: Edições
Afrontamento
Lavrador, F. (2005). Estudos de semiótica fílmica: fascinação e distanciação. Porto: Edições Afrontamento
Serra, J. (2007). Manual de teoria da comunicação. UBI: Livros Labcom
http://www.labcom.ubi.pt/livroslabcom/
Wolf, M. (1999). Teorias da comunicação. Lisboa: Editorial Presença
Wollen, P. (1979). Signos e significação no cinema: Lisboa: Livros Horizonte

Mapa X - Laboratório Audiovisual I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Laboratório Audiovisual I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Miguel Santos, 60 H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Luís Miranda
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
A Unidade Curricular de Laboratório Audiovisual I (Imagem) tem como tema o Vídeo Musical. Os seus
objetivos são:
a) Introduzir os alunos às características do vídeo musical (as suas formas narrativas e visuais, a sua
História e
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modos de produção);
b) Dotar os alunos com as capacidades de conceptualizar, orçamentar, filmar, realizar e montar um vídeo
musical;
c) Produzir vídeo musicais, realizados pelos alunos, divididos em diversos grupos de trabalho.
Adquirir conhecimentos gerais do áudio:
-Caracterizar as propriedades do som no meio analógico e no meio digital
-Conhecer e utilizar as técnicas de captação, gravação e edição digital
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The Audiovisual Laboratory I course unit (Image) has as its theme the Music Video. Its objectives are:
a) Introduce students to the music video features (their narratives and visual forms, its history and
modes of production);
b) Provide the students with the skills to conceptualize, budgeting, filming, make and assemble a music
video;
c) Produce music videos, made by students, divided into various working groups.
Acquire general knowledge of audio:
- Characterize the sound properties in the analog and the digital environment
- Know and use captation, recording and digital edition techniques
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. O Vídeo Musical (Características, Tipos e Géneros, História);
2. O Tratamento;
3. A Lista de Planos/Planificação Técnica/Storyboard;
4. A Pré-Produção;
5. A Realização do Vídeo Musical (Técnicas de Encenação);
6. A Cinematografia para Vídeo Musical (Técnicas Visuais);
7. A Montagem e Pós-Produção.
Áudio:
-Aspectos físicos e percepção
-Equipamentos e materiais
-Áudio analógico e digital
-Som Directo e/ou dobrado
-Edição e montagem
6.2.1.5. Syllabus:
1. Music Video (Characteristics, Types and Genres, History);
2. Treatment;
3. List of plans /Technical Planning / Storyboard;
4. The Pre-Production;
5. Music Video Direction (Staging Techniques);
6. Cinematography for Music Video (Visual Techniques);
7. Editing and Post-Production.
Audio:
-Physical Aspects and perception
-Equipments and materials
- Analog and digital audio
-Direct and / or doubled sound
-Editing and montage
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 (produzir conteúdo audiovisual - vídeo musical), bem como também focassem de uma
forma prática os temas/técnicas considerados mais pertinentes, os que têm a ver com o desenvolvimento,
preparação, produção e pós-produção de um vídeo musical.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
We tried to define a set of syllabus that would cover all the objectives of the course (produce audiovisual
content - music video) and also would focus in a practical way the topics / techniques considered most
relevant, the ones that have to do with the development , preparation, production and post-production of a
music video.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
-A avaliação é contínua e individual com base na resposta aos exercícios propostos, assiduidade e
participação, resultando uma avaliação quantitativa no final do semestre. Visto a cadeira ser dupla, a
avaliação das duas partes é repartida num valor proporcional ao número de horas de cada uma delas (65%
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-35%). É requerido, no entanto, um mínimo de 8 valores em cada uma delas para uma aprovação final.
-A nota final na avaliação de recurso resulta da seguinte ponderação: Avaliação contínua: 70%; avaliação
de recurso: 30%
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
-The evaluation is continuous and individual based on the response to exercises, attendance and
participation, resulting in a quantitative assessment at the end of the semester. Since the chair is double,
the evaluation of the two parties is allocated in a value proportional to the number of hours of each of them
(65% -35%). It is required, however, a minimum of eight values each for final approval.
-The final grade, in the appeal evaluation, results from the following weighting: Continuous assessment:
70%; resource assessment: 30%
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 às formas e modos de produção do vídeo musical) visa que os
alunos não só adquiram um sólido conhecimento técnico-prático acerca dos temas que resultam de
objetivos definidos para esta unidade curricular (dar a conhecer as diferentes fases de preparação e
realização/produção de um vídeo musical), como também pretende que os alunos desenvolvam trabalho
próprio passível de ser tornado numa obra audiovisual (o desenvolvimento de um vídeo musical original e
consequente trabalho de produção e realização do mesmo)
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The chosen teaching method (introduction to the forms and production modes of a music video) aims that
students not only acquire a solid technical and practical knowledge on the issues arising from defined
objectives for this course unit (get to know the different stages of preparation and implementation /
production of a music video), but also want students to develop their own work that can be made an
audiovisual work (the development of an original music video and its consequent task of production and
realization thereof)
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
-Rumsey, Francis. “Tapeless Sound Recording”. Focal Press 1990.
-Weis, Elizabeth & Belton, John “Film Sound, Theory and practice”. Columbia University Press. New York
1997.
-Sinclair, Ian R. “As Técnicas Digitais do Som”. Ed. Presença 1991 .
-Alten, Stanley. “Audio in Media”. Belmont: Wadsworth Publishing Company 1998.

Mapa X - Arte e Sociedade
6.2.1.1. Unidade curricular:
Arte e Sociedade
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Francisco José da Cruz de Jesus, 45 H
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):
Pretende-se que ao concluir a presente unidade curricular o aluno tenha adquirido conhecimentos,
aptidões e competências que lhe permitam:
- Entender a arte como ação coletiva e o mundo da arte como reflexo da sociedade no seu conjunto.
- Investigar a experiência artística como instrumento analítico e interpretativo das relações entre a arte e e
sociedade.
- Entender a função da Sociologia da Arte e desenvolver análises sociológicas dos fenómenos artísticos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim is that completing this curricular unit the student has acquired knowledge, skills and competences
to:
- Understand art as collective action and the art world as a reflection of society as a whole.
- Investigate the artistic experience as a analytical and interpretative instrument of relations between art
and and society.
- Understanding the Sociology of Art function and develop sociological analyzes of artistic phenomena.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução
1.Noções, conceitos e terminologia.
2.As conceções de sistema, mundo e campo da arte.
1. A configuração cognitiva do mundo da arte.
1.A experiência subjetiva no mundo da arte.
2.O significado social.
3.Fatores.
2. A ação no mundo da arte.
1.Desenvolvimentos da teoria da ação no mundo da arte.
2.Liberdade e escolha e determinação social no mundo da arte.
3. A interação social no mundo da arte.
1.Relações interacionais subjetivas.
2.Comunicação direta entre os agentes do mundo da arte e entre estes e o público da arte.
3.Relações sociais indiretas no mundo da arte.
4.A distribuição social do conhecimento artístico (ideias, conceitos, tendências).
4. Domínios da experiência artística.
1.Universos e realidades múltiplas no mundo da arte contemporânea.
2.Experiências de vida artística e interpretação da relação entre arte e sociedade.
5. A província da Sociologia da Arte.
1.Perspetivas de estudo.
2.Prática de investigação sociológica no campo da arte.
6.2.1.5. Syllabus:
introduction
1.Concepts and terminology.
2.As system of conceptions, the world and the field of art.
1. Cognitive configuration of the art world.
1.The subjective experience in the art world.
2. The social significance.
3.Factors.
2. The action in the art world.
1.Desvelopment of action theory in the art world.
2.Liberty and choice and social determination in the art world.
3. Social interaction in the art world.
1. Subjective interactional relationship.
Direct
2.Comunication between players in the art world and between them and the public art.
Indirect social
3.Relations in the art world.
4. The social distribution of artistic knowledge (ideas, concepts, trends).
4. Domains of the artistic experience.
1.Universes and multiple realities in the world of contemporary art.
2.Artistic life experiences and interpretation of the relationship between art and society.
5. The province of Sociology of Art.
1. Study perspectives.
Sociological research
2.Practics in art.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
O desenvolvimento dos conteúdos programáticos da Unidade Curricular de Arte e Sociedade, permitirá
aos alunos serem capazes de identificar os principais pontos de vista da Sociologia sobre os mundos da
arte e descrever e interpretar as relações entre a arte e a sociedade no que diz respeito aos modos e
processos de produção, mediação e recepção social da arte. Assim, os alunos poderão identificar e
caracterizar as principais problemáticas do mundo da arte tendo em consideração as condições objetivas
da sua configuração e a subjetividade do reconhecimento artístico, como poderão analisar experiências
biográficas concretas visando entender o fenómeno da integração no sistema artístico contemporâneo e
perspetivando formas e contextos que permitam o desenvolvimento de um papel criativo e crítico
enquanto artistas e cidadãos competentes numa sociedade em mudança.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The development of the syllabus of the course unit Art and Society, will allow students to be able to
identify the main points of view of Sociology about the world of art and describe and interpret the
relationship between art and society with regard to the ways and production processes, mediation and
social reception of art. Thus, students can identify and characterize the main problems of the art world in
view of the objective conditions of its configuration and the subjectivity of artistic recognition, and can

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=b61cced3-8867-82ef-53bf-... 2018-07-11

ACEF/1415/23442 — Guião para a auto-avaliação

Página 51 de 115

consider concrete biographical experiences in order to understand the phenomenon of integration in the
contemporary art system and putting into perspective forms and contexts that enable the development of a
creative and critical role as artists and competent citizens in a changing society.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com recurso a meios audiovisuais. Aulas de orientação tutorial e acompanhamento de
trabalhos práticos.
Avaliação periódica. Teste escrito (50%), ensaio visual/audiovisual sobre uma experiência artística
concreta (35%), assiduidade, participação ativa na aula e entrega de uma ficha de leitura (15%). A avaliação
por exame incidirá sobre toda a matéria efetivamente lecionada.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures with resource to audiovisual means. Tutorial classes and monitoring of practical work.
Periodic evaluation. Written test (50%), visual / audio-visual essay on a specific artistic experience (35%),
attendance, active participation in class and delivering of a reading record (15%). The evaluation exam will
assess all effectively taught matter.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Esta Unidade Curricular faz parte do tronco comum de diferentes cursos de licenciatura de 1.º ciclo
lecionados na ESAP, pelo que a estruturação do plano curricular e a metodologia adotada foram pensados
de forma a permitir uma grande elasticidade e adequação aos objetivos de múltiplas formações. Deste
modo, pretendendo-se proporcionar aos estudantes uma visão geral sobre alguns dos principais temas da
relação entre a arte e a sociedade, desenvolveu-se uma metodologia de ensino de caráter teórico e prático
que permita aos alunos o contacto com diferentes temáticas, por um lado, e com diferentes técnicas de
pesquisa, por outro. Assim, o aluno poderá também aperfeiçoar as suas competências comunicacionais,
através do treino de leitura(s), da escrita e da discussão das temáticas na sala de aula, bem como tornarse mais consciente das suas responsabilidades enquanto cidadão.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course unit is part of the common core of different bachelor degree courses taught in ESAP, so the
structure of the curriculum and the methodology adopted were designed to allow a great elasticity and
adaptation to multiple formations goals. Thus, being the aim to give students an overview of some of the
main themes of the relationship between art and society, it was developed a teaching methodology with a
theoretical and practical character that allows students to contact with different themes, for one side, and
with different researching techniques, on the other. Thus, students can also improve their communication
skills through reading training, writing and discussion of issues in the classroom and become more aware
of their responsibilities as citizens.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BECKER, Howard (2010), Mundos da arte, Lisboa, Livros Horizonte.
BENJAMIN, Walter (1992), Sobre arte, técnica, linguagem e política, Lisboa, Relógio D’Água.
BOURDIEU, Pierre (1996), As regras da arte, Lisboa, Presença.
DUVIGNAUD, Jean (1988), Sociología del Arte, Barcelona, Península.
TOTA, Anna Lisa (2000), A Sociologia da Arte, Lisboa, Estampa.

Mapa X - Direção de Atores
6.2.1.1. Unidade curricular:
Direção de Atores
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Roberto Manuel Enrique Merino Mercado, 30 H
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):
Reconhecer que a direção do ator responde a um complexo sistema de integração de elementos
conducentes a fixação de uma estrutura interna e externa proveniente dos elementos literários dados pelo
texto teatral, guião ou roteiro cinematográfico.
Analisa códigos como sistema de comportamento
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Explora as potencialidades totais dos elementos entregues pela obra literária, ou pelo guião/roteiro que
conduzem a construção de uma cena “ habitada” por personagens

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Recognize that the direction of the actor responds to a complex system of integration of elements leading
to mounting internal and external structures from the literary elements given by the theatrical text, script or
screenplay.
Analyzes codes as behavior system
Explores the total potential of the elements delivered by the literary work, or the script / screenplay which
leads to the construction of a "inhabited" scene by characters
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1- O Trabalho do Actor
2- A Criação da Personagem
3 - A Interpretação
4-Relação do ator com o espaço cénico.
4.1- Técnicas de cena. O domínio do conquistado através do processo de interpretação, fixação dos
mecanismos interpretativos Stanislavski, Meyerhold
6.2.1.5. Syllabus:
1- The Actor's Work
2. The Character Creation
3 - The Interpretation
4 - Relationship of the actorwith stage space.
4.1- Technical scene. The domain conquered through the process of interpretation, the setting of
interpretative mechanisms Stanislavski, Meyerhold
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os conteúdos programáticos oferecidos através da metodologia utilizada procuram construir um
panorama alargado sobre as principais questões envolvidas na teoria e prática do processo da direção de
interpretação e das suas diversas formas de expressão de modo a ativa-lo no domínio específico da
representação e colocação em cena .
Através da articulação entre a teoria e a prática, e os exercícios realizados (todos eles a partir de textos
dramatúrgicos de valor reconhecido) estimula-se a capacidade dos estudantes para refletirem sobre as
suas potencialidades no trabalho artístico desenvolvido utilizando como instrumentos de intervenção e
criação as suas capacidades imaginativas e de observação, proporcionando também aos alunos um
espaço de debate para a análise crítica sobre os processos de criação no campo cénico , com o sentido de
aprofundar os seus conhecimentos artísticos e a sensibilidade estética para posterior aplicação no campo
profissional.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents offered through the methodology seek to build a big picture on the main issues involved in
the theory and practice in the process of interpretation and its various forms of expression in order to
activate it in the specific field of representation and placement in scene .
By linking theory and practice, and the exercises performed (all from dramaturgical texts of recognized
value), it stimulates the ability of students to reflect on their potential on the artwork developed using as
instruments of intervention and creation their imaginative and observation capabilities and also providing
students with a discussion forum for the critical analysis of the processes of creation in the scenic field,
with the objective of deepening their artistic knowledge and aesthetic sensitivity to the subsequent
application in the professional field.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico práticas de exercícios concretos na análise de textos e exercícios de construção, trabalho
individual e de grupo, cena individual e contracena.
Haverá o recurso ao visionamento de videogramas de espectáculos já gravados.
Continua a partir da observação e construção dos exercícios práticos, trabalho prático a partir do texto
Woyzeck de G, Buchner e A História do Soldado de Ramuz ( a escolha dos alunos)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Theoretical / pratical classes with concrete assignements in the analysis of texts and building exercises,
individual and group work, individual scene and contrascene.
There will be used the display of videograms of shows previously recorded.
It continues from the observation and construction of practical exercises, practical work from Woyzeck de
G, Buchner text and
The History of Ramuz Soldier (choice of students)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Nesta unidade curricular, procura-se encontrar um equilíbrio epistemológico entre a necessária aquisição
de conhecimentos teóricos e a também necessária prática, materializada na discussão crítica quer com o
professor, quer com os demais alunos, estimulando a criatividade e o pensamento crítico por parte dos
estudantes.
A articulação destas duas vertentes de formação – experimental e teórica – constitui o objecto-chave da
formação do estudante no domínio da direção do ator ( incluída no processo da encenação como parte
fundamental) e criação teatral .
Terá , ainda ,de ser capaz de descobrir as suas potencialidades para evoluir no campo da investigação
cénica, considerando os mecanismos historicamente aplicados nesta matéria. Importante é também que o
aluno dotados destas ferramentas iniciáticas nesta unidade curricular aprenda a trabalhar em grupo e
submeta o seu trabalho à observação e crítica dos outros, estimulando cada vez mais uma formação plena
de comportamentos éticos a praticar dentro e fora do palco
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In this course unit, we try to find a balance between the necessary epistemological acquisition of
theoretical knowledge and also the necessary practice, materialized in critical discussion with either the
teacher or with the other students, stimulating creativity and critical thinking of students .
The articulation of these two training areas - experimental and theoretical - is the subject key of the
educational experience in the field of direction of actor (including in the process of staging as fundamental
part) and theatrical creation.
It will also have to be able to discover their potential to evolve in the field of scenic research, considering
the mechanisms historically applied in this area. Also important is that the student bearing such initiatory
tools in this course unit, learns to work together and submit their work to the observation and criticism of
others, encouraging more and more a full formation of ethical behavior to put to practice on and off the
stage.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BARTON, Robert (1988) – Acting on Stage and off, Chicago
BROOK, Peter (1977) – L´espace vide écrits sur le theátre. Paris
MOUSSINAC, Léon (s/d) — História do Teatro. Lisboa: Bertrand.
PEDRO, António —Pequeno tratado de encenação – Edição Inatel
PEIXOTO, Fernando (2002) — Breve História do Teatro Europeu. Sílabo editora 2006
STANISLAVSKI, Constantin (1979) – A preparação do actor Lisboa Arcádia
STRASBERG, Lee (1979) —Le Travail à l´actor Studio, Gallimard, Paris
Hethmon ,Robert H. (1972) -- El método del actors studio: conversaciones con Lee Strasberg, Editorial
Fundamentos,Madrid (*)

Mapa X - História da Arte III
6.2.1.1. Unidade curricular:
História da Arte III
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria de Fátima Alves Sales, 45 H
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):
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Conhecer a evolução da arte e identificar as diferentes correntes da arte contemporânea; Explorarar as
multifacetadas
inter-relações entre os vários campos artísticos; Produzir uma pesquisa orientada. Articular elementos de
carácter
teórico e histórico.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Knowing the evolution of art and identify the different currents of contemporary art; Explore the
multifaceted
interrelationships between the various artistic fields; Produce a targeted research. Articulate theoretical
and historical elements.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1-A génese da arte contemporânea. A escola de Nova York. Arshile Gorky, Jackson Pollock, Willem de
Kooning,
Mark Rothko e Alexander Calder. As grandes mudanças na arte europeia depois da II Guerra Mundial.
Henry
Moore, Alberto Giacometti, Constant, Michel Tapié, Jean Dubuffet, Eduardo Paolozzi e Francis Bacon;2-A
Pop-Art. As teorias da complexidade e as formas da cultura pop . Formas da ambiguidade: Andy Warhol e
a pop art norte-americana;3-Luz e formas dinâmicas. A investigação visual: Moholy Nagy. A arte cinética
de Victor Vasarely;4-Minimalismo e mecanismos minimalistas.Tony Smith, Donald Judd, Robert Morris,
Dan Flavin, James Turrel e Richard Serra;5-A arte ao vivo. Antecedentes. Black Mountain College. O lugar
como elemento de performance. Yves Klein e Piero Manzoni. Joseph Beuys;6-A arte das ideias. Daniel
Buren. O corpo como “suporte”:Vitto Acconci. O corpo no espaço: bruce Nauman e Rebecca Horn;7-A
geração dos media. De volta ao teatro. Identidades. Novos média e performance
6.2.1.5. Syllabus:
1-The genesis of contemporary art. The New York school. Arshile Gorky, Jackson Pollock, Willem de
Kooning, Mark Rothko and Alexander Calder. The major changes in European art after the Second World
War. Henry Moore, Alberto Giacometti, Constant, Michel Tapie, Jean Dubuffet, Eduardo Paolozzi and
Francis Bacon
2 Pop-Art. The complexity theories and forms of pop culture. Forms of ambiguity: Andy Warhol and the
American pop art
3-Light and dynamic forms. The visual research: Moholy Nagy. The Kinetic Art of Victor Vasarely
4-Minimalism and minimalist mechanisms .Tony Smith, Donald Judd, Robert Morris, Dan Flavin, James
Turrell and Richard Serra
5-A live art. Background. Black Mountain College. The place as a performance element. Klein and Yves
Piero Manzoni. Joseph Beuys
6-The art of ideas. Daniel Buren. The body as a "support": Vitto Acconci. The body in space: Bruce
Nauman and Rebecca Horn
7- The media generation. Back to the theater. Identities. New media and performance
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Esta UC aborda as categorias artísticas, os suportes da arte, o espaço. Expressionismo abstracto, Op Art,
Pop Art, Minimal Art, Novo Realismo, Figuração Narrativa, etc. Proporciona simultaneamente uma ocasião
para apresentar os artistas, desde os conhecidos (Bacon, Dubuffet, Soulages, Pollock, Basquiat, Andy
Warhol, Joseph Beuys...) até aos menos conhecidos. Assim, respeitando um desenrolar cronológico
(desde a II Guerra Mundial aos anos 90), situa cada artista no seu contexto político, social e cultural,
ajudando os estudantes a orientar-se no desenvolvimento multiforme da arte contemporânea. Demonstra
paralelamente que a arte não pára de alargar o seu domínio do mundo e de responder à sua complexidade:
à arquitectura, à pintura, à escultura, à gravura, juntaram-se a fotografia, o cinema, o design, a exploração
dos novos media, o happening, ou todo o tipo de “instalações”. O artista apodera-se de todos os meios de
expressão, abala os códigos, explora e anexa novos territórios.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This curricular unit addresses the artistic categories, art media, space. Abstract Expressionism, Op Art,
Pop Art, Minimal Art, New Realism, Narrative Figuration , etc. Provides both an opportunity to present
artists from the known (Bacon, Dubuffet, Soulages, Pollock, Basquiat, Andy Warhol, Joseph Beuys ...) to
the less known. Thus, following a chronological order (since World War II to the '90s), locating each artist
in their political, social and cultural context, helping students to orient themselves in the multiform
development of contemporary art. In parallel, demonstrates that art continues to extend its domination of
the world and to respond to its complexity: the architecture, painting, sculpture, engraving, joined the
photography, cinema, design, exploitation of new media, the happening, or any kind of "instalations". The
artist takes possession of all mediums of expression, shakes the codes, annexes and explores new
territories.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Dar continuidade ao Programa de História da Arte II. Exposição oral das temáticas apoiada em recursos
audiovisuais;
Análise e fundamentação; Pesquisa bibliográfica e reflexão realizada pelos alunos; Orientação dos
trabalhos de
pesquisa.
Realização de um teste intermédio (35%).
Realização de um teste final (40%).
Presença e participação nas aulas de contacto (15%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Continue the History of Art II syllabus. Oral presentation of the themes supported by audiovisual
resources;
Analysis and reasoning; Bibliographic research and reflection carried out by the students; Work of
guidance research.
Evaluation:
Conducting an intermediate test (35%).
Conducting a final test (40%).
Presence and participation in contact classes (15%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A unidade curricular de História da Arte III, constitui um esforço enorme de síntese. À sua estrutura, que se
procurou equilibrada, e ao seu rigor metodológico, juntou-se a problematização do pensamento e a
consciente presença de uma leitura ideológica inevitavelmente inscrita na história da nossa
contemporaniedade. Porque se entende que este trabalho nem responde a uma vazia neutralidade, nem
deixa margem à indiferença, enquanto se vai desenrolando o fio das caracterizações, discrições e
argumentações.
Nesta unidade curricular pretende-se explicar em que medida, e através de que processos, a arte contribui
a formar a ideologia e o sistema cultural da sociedade contemporânea, participando de forma directa e
autónoma nas tensões, contradições e crises da época. Não podendo separar uma história da arte da
história política, económica e da ciência, o trabalho desenvolve-se em dois planos: em uma série de
abordagens teóricas necessariamente sumárias, descrevem-se e discutem-se as principais poéticas,
indicando como se configuram na arte os grandes temas culturais, tentando proporcionar, com a
utilização dos meios audiovisuais, uma documentação suficiente e adequada. Esta documentação não tem
apenas a finalidade de colocar em evidência os valores qualitativos das obras seleccionadas entre as mais
significativas, mas permitir aos estudantes seguir os processos com os quais os maiores artistas
contemporâneos contribuiram, com a sua investigação pessoal autónoma e de âmbito específico, na
construção da cultura.
A actividade artística pertence a uma dupla dimensão: a dos grandes temas socioculturais e a das obras
concretas presentes na selecção e coordenação criteriosa das imagens que formam a “coluna visual”.
Pensamos no entanto que a história da arte não é uma “história de coisas”, mas história dos juízos de
valor suscitados por certas formas ou configurações visíveis. Daí que a explicação histórica da arte seja a
única possível, já que não se refere a factos estéticos independentes e atemporais.
Assim, pretende-se dar a conhecer obras fundamentos e principais correntes artísticas contemporâneas,
avalair transformações e desenvolvimentos ao nível político e cultural, incentivando os estudantes a
produzir uma pesquisa bibliográfica e uma reflexão coerente e fundamentada a partir das obras concretas.
Reconhecer a especificidade das experiências, interpretar e fundamentar a produção artística
contemporânea, assim como a avaliação do seu suporte teórico por parte dos estudandes, são objectivos
fundamentais desta unidade curricular.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit of History of Art III, is a major effort of synthesis. At its structure, that have been
balanced, and to its methodological rigor, joined the questioning of thought and the conscious presence of
an ideological reading inevitably inscribed in the history of our contemporaneidade. Because we
understand that this work neither respond to an empty neutrality, nor leaves room to indifference, while
unfolds the thread of characterizations, discretions and arguments.
With this curricular unit is intended to explain to what extent and by what processes, the art contributes to
form the ideology and the cultural system of contemporary society, participating directly and
autonomously in the tensions, contradictions and crisis of their time. We cannot separate a history of the
art of politics, economic history and science, the work is developed on two levels: in a series of
summaries,necessarily theoretical, approaches are described and the main poetic is discussed, indicating
how to configure the art major cultural themes, trying to provide, with the use of audiovisual media,
sufficient and appropriate documentation. This documentation is not only in order to put in evidence the
qualitative values of the works selected among the most significant, but allow students to follow the
processes with which the greatest contemporary artists contributed, with its independent and specific
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research, in construction of culture.
The artistic activity belongs to a double dimension: that of the great socio-cultural issues and the concrete
works present in the selection and careful coordination of the images that make up the "visual" column.
We think however that the history of art is not a "history of things", but history of value judgments raised
by certain types or visible settings. Hence, the historical explanation of the art is the only possible because
it does not refer to independent and timeless aesthetic facts.
Thus, it is intended to know fundamental works and major contemporary artistic trends, evaluate changes
and developments in the political and cultural level, encouraging students to produce a literature search
and a coherent and reasoned reflection from the concrete works. To recognize the specificity of the
experiments, interpret and explain the contemporary artistic production, as well as the evaluation of its
theoretical support by college students, are key objectives of this course.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ARGAN, Giulio Carlo. El Arte Moderno, Tomo I e II, Fernando Torres Editor, Valência, 1975.*
CHIPP, Herschel B. Teorias da Arte Moderna, Martins Fontes Editor, São Paulo, 1988.*
HONNEF, Klaus. Arte Contemporânea. Benedikt Taschen, 1994.
LUCIE-SMITH, Edward. Movimentos Artísticos desde 1945, Ediciones Destino S. A, Barcelona, 1991.
FOSTER, Hal; KRAUSS, Rosalind; BOIS, Ives-Alain; BUCHLOH, Benjamin H. D.. Arte desde 1900.
Modernidad,
antimodernidad, posmodernidad, Ediciones Akal S. A, Madrid, 2006.

Mapa X - Cinematografia
6.2.1.1. Unidade curricular:
Cinematografia
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Francisco João Pereira Vidinha, 75 H
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 conceitos teóricos e promover a experimentação técnica e artística em suporte fílmico e
digital, individualmente e em grupo.
• Apurar a capacidade de observação, desenvolver apetência de gestão da equipa cinematográfica, e
adquirir conhecimentos de composição e iluminação.
• Dar a conhecer as características e qualidades da imagem e as suas possíveis utilizações para a
expressão audiovisual.
• Consciencializar o papel do diretor de fotografia dentro da equipa cinematográfica.
• Desenvolver capacidade de pré-visualização e planificação.
• Constatar a importância da composição gráfica, e criação dum ambiente estético na construção da
narrativa.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• Deepen theoretical concepts and promote technical and artistic experimentation in filmic and digital
support, individually and in group.
• Perfect the ability of observation, develop taste for management of the film's team, and acquire
knowledge of composition and lighting.
• Raise awareness to the features and qualities of the image and their possible uses for audiovisual
expression.
• Acknowledge the role of director of photography within the film team.
• Develop the capacities of preview and planning.
• Establish the importance of the graphic composition and creation of an aesthetic environment in the
narrative construction.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
• A câmara de vídeo e sua correcta utilização.
• A ficção do real ou a sua narrativa manipulada.
• Planificação de uma ficção em 16mm.
• Planificação de uma ficção para concurso a projecto final em 16mm.
• Colaboração entre o director de fotografia, e o realizador.
• O quadro cinematográfico, comparação de formatos, e a consideração estética dos mesmos.
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• A cor como elemento dramático.
• A estrutura do plano e o seu significado na construção da história.
• Criação do ambiente dramático com a luz.
• Controlo da ilusão espacial, em função dos elementos ópticos.
• Dinâmica do plano criada pelo suporte, e movimento da câmara.
6.2.1.5. Syllabus:
• The video camera and its proper use.
• The fiction of the real or its manipulated narrative.
• Planning a fiction in 16mm.
• Planning a fiction for competition to final project in 16mm.
• Collaboration between the director of photography and director.
• The film frame, comparing formats, and the aesthetic consideration thereof.
• The color as a dramatic element.
• The plan's structure and its significance in the making of history.
• Creation of dramatic setting with light.
• Control of spatial illusion due to the optical elements.
• Dynamics of plan created by the support, and camera movement.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Na UC de Cinematografia desenvolve-se o conhecimento teórico e prático sobre as várias etapas da
produção cinematográfica, que vai desde a câmara, o conhecimento deste objeto, as suas capacidades e
adaptabilidade a diferentes circunstâncias e o modo de operar, até outros componentes da construção da
imagem, como a luz e a cor.
É na UC de Cinematografia que se preparam os projetos em película 35 mm e os projetos a desenvolver e
realizar em suporte digital e que, depois de realizados, constituirão as provas finais. Estas provas finais
serão realizados no contexto de uma outra UC (Projeto II).
A iluminação como elemento essencial na construção da imagem e na construção da imagem dramática, a
ilusão do espaço pela utilização de diferentes lentes e objetivas são matérias desenvolvidas e testadas
nesta UC.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The Cinematography course unit develops the theoretical and practical knowledge about the various
stages of film production, ranging from the camera, the knowledge of this object, their skills and
adaptability to different circumstances and the way they operate, to other components of construction of
image, such as light and color.
It is in the Cinematography cpurse unit that projects in 35 mm film and the projects to develop and
implement in digital form are prepared and that, after being directed, will become finals. These finals will be
held in the context of another course unit (Project II).
The lighting as an essential element in building the image and the construction of the dramatic image, the
illusion of space by using different lenses and objectives are topics developed and tested in this course
unit.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
• A cada nova abordagem teórica (acompanhada de textos e do visionando de material audiovisuais)
corresponde a respectiva prática, seja na utilização dos equipamentos, seja na aplicação dos
conhecimentos adquiridos na concretização dos filmes.
• Visionamento de vídeos didácticos.
• Análise crítica de cenas de filmes.
• Exercícios práticos.
• Assiduidade 10% | • 1º Trabalho prático 10% | • 2º Trabalho prático/Avaliação Continua 60% | •
Apresentação Final 20%
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
• Every new theoretical approach (accompanied by texts and envisioning of audiovisual materials) matches
its own practice either in the use of equipment, either in the application of acquired knowledge with the
movies completion .
• Viewing of educational videos.
• Critical analysis of movie scenes.
• Practical exercises.
• Attendance 10% | • 1 Practical work 10% | • 2 Practical work / Continuous Evaluation 60% | • Final
Presentation 20%
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A cada apresentação teórica ( a câmara de filmar, a câmara digital e alguns dos mais relevantes tipos de
câmaras) corresponde a verificação prática da teoria apresentada. A cada aula de iluminação tem que
corresponder um exercício de iluminação e de criação de ambientes propostos, pela manipulação da luz e
dos diferentes filtros e outros periféricos que hoje fazem parte da indústria.
Todas as ferramentas básicas da construção cinematográfica atual são aqui abordadas e, dentro do
possível, testados e experimentados pelos alunos na sua componente técnica e também estética.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Every theoretical presentation (the video camera, digital camera and some of the most relevant types of
cameras) matches the practical verification of the presented theory. Every lighting class must match an
exercise in lighting and creating proposed environments by the manipulation of light and different filters
and other peripherals that are now part of the industry.
All the basic tools of the current film construction are addressed here and, as far as possible, tried and
tested by students in their technique and aesthetic component.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• STEM, Robert — Film Theory: An Introduction Blackwell Publishers ISBN: 063120654X
• BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin — Film Art: An Introduction, 7th International Edition McGrawHill Education (ISE Editions) ISBN: 0071216960
• HEREDERO, Carlos F. — El Lenguaje de la Luz Fest. De Cine de Alcala de Henares ISBN 8487153615
• WARD, Peter — Picture Composition For Film and Television Focal Press ISBN: 0240514211
• WHEELER, Paul — Digital Cinematography Focal Press ISBN 0240516141

Mapa X - Análise de Filmes
6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise de Filmes
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 H
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):
Os alunos deverão aprender as diversas metodologias de Análise de Filmes e os seu modos de aplicação,
por forma a ficarem em condições de proceder à análise de qualquer filme, qualquer que seja a sua
proveniência ou época. Embora seja uma cadeira de Análise de Filmes, pressupõem-se conhecimentos de
História do Cinema.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students are expected to learn the various methodologies of films analysis and its application methods in
order to be in a position to examine any film, whatever their origin or age. Although it is a Film Analysis
chair, knowledge of film history are presupposed.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Disciplina em que se pretende estabelecer e testar as diversas metodologias de Análise de Filmes, tendo
em consideração o contexto histórico de cada filme e o trabalho teórico actual. Em vez de uma, serão
propostas diversas metodologias, concorrentes ou complementares, com o esclarecimento das
respectivas adequações.
6.2.1.5. Syllabus:
Course that aims to establish and test the various methodologies of films analysis, taking into account the
historical context of each film and the current theoretical work. Instead of one, it will be proposed different
methodologies, competing or complementary, with the clarification of the respective adjustments.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
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Pretende-se nesta UC fornecer aos alunos todos os instrumentos e métodos de Análise de Filmes
existentes, por forma que eles os possam utilizar em relação a qualquer filme. Tratando-se de uma
disciplina recente, a Análise de Filmes tem um fundo básico de conhecimentos mas também uma dinâmica
de evolução que as aulas procuram acompanhar, tanto na exposição teórica como na bibliografia. Para as
aulas poderem ser plenamente úteis e eficazes cada ponto do programa é acompanhado por exemplos
práticos de filmes ou excertos de filme pertinentes, por forma que a compreensão dos alunos dos
diferentes pontos do programa possa ser total.
Posterior à UC de História do Cinema, pressupõe os conhecimentos prévios dos alunos aí adquiridos mas
pretende também rasgar novos horizontes para preparar as disciplinas do 3º ano, nomeadamente de
Filmologia e de Teorias do Cinema. O trabalho dos alunos torna-se indispensável e estimula-se o trabalho
sobre o seu gosto pessoal.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
It is intended to provide students with all instruments and methods of Film Analysis, so that they can use
them in any movie. Since this is a recent discipline, Film Analysis has a basic background of knowledge
but also a dynamic evolution that classes try to follow, both in the theoretical exposition as in the
bibliography. In order to make the classes fully useful and effective each item of the program is
accompanied by practical examples of films or film excerpts considered relevant, so that students'
understanding of different points of the program can be total.
Subsequent to the History of Cinema course unit, it assumes prior knowledge of students purchased there
but also wants to rip new horizons to prepare the subjects of the 3rd year, including Filmology and Film
Theory. The students' work is indispensable and their personal taste is encouraged in the said work.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A exposição teórica sobre as diversas metodologias de Análise de Filmes será sempre acompanhada de
exemplos práticos por forma que suscite o trabalho de pesquisa, de investigação e de estudo dos alunos.
A propósito de cada metodologia, para além dos pressupostos respectivos serão detalhadamente
expostos o campo de aplicação e as condicionantes históricas, o alcance e os limites respectivos. A
avaliação será periódica, com exame final, mas serão também apresentados trabalhos escritos.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical exposition of the various films analysis methodologies will always be accompanied by
practical examples in order to arouse students to research work, investigation and study. With regard to
each methodology, in addition to its presuppositions, it will be extensively discussed the field of
application and historical conditions, the scope and its limits. The evaluation will be periodic, with final
exam, but will also be presented written essays.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Aliar a exposição teórica com exemplos práticos e suscitar o trabalho pessoal como trabalhos em que eles
exercitam os conhecimentos adquiridos por forma que estes possam ser avaliados, surge como o melhor
método de ensino a praticar nesta disciplina. Os resultados de aprendizagem decorrem do que se disse e
podem ser avaliados com segurança em termos escolares nos termos mencionados.
Deste modo poderá superar-se a mera operação mecânica de análise e fazer ressurgir cada filme na sua
integridade, nem sempre suspeitada em toda a sua extensão pelo seu autor, ao mesmo tempo que se
permitirá a cada aluno fazer as suas próprias descobertas pessoais. O salto que os alunos aqui dão
permite-lhes compreender melhor o cinema e o que ele envolve, em termos suscetíveis de serem avaliados
com segurança e com consequências para a sua futura relação com os filmes, a imagem e o cinema.
Não apenas se apresentam conhecimentos como se transmitem metodologias operativas e se aumenta o
conhecimento sobre a História do Cinema, convocando uma maior atenção e um maior interesse pelo
cinema e pela imagem, suscetíveis de se exprimirem em termos verbais. Tal como a História do Cinema,
além do trabalho individual estimula-se o trabalho de grupo e favorece-se a apresentação oral dos
trabalhos durante as aulas, por forma que estes possam beneficiar todos os alunos. Sempre
indispensável, a orientação dos trabalhos não se sobrepõe ao trabalho pessoal de cada aluno, que visa
estimular e reforçar.
As relações com a História geral e com a História da Arte surgem assim como consequência do próprio
estudo e da própria investigação de cada aluno, embora para eles a orientação, sempre pessoal, chame
sistematicamente a atenção. Desta forma, cada aluno fará no futuro, tanto como criador como enquanto
fruidor o uso que entender dos conhecimentos aqui adquiridos e oportunamente avaliados. De forma
inteligente, atenta e aberta, o que pressupõe a análise, crítica e informada, dos filmes e da própria
metodologia utilizada.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Combining the theoretical exposition with practical examples and stimulate the individual work as work in
which they exercise their knowledge so that they can be evaluated, emerges as the best teaching method
to put to practice in this discipline. Learning outcomes are the result of what was said and can be
evaluated safely in school terms under mentioned premisses.

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=b61cced3-8867-82ef-53bf-... 2018-07-11

ACEF/1415/23442 — Guião para a auto-avaliação

Página 60 de 115

This allows the overcoming of the mere mechanical analysis operation and resurrect each film in its
entegrity, not always suspected in all its extension by the author, at the same time it will enable each
student to make their own personal discoveries. The leap students here give enables them to better
understand the film and what it involves, in terms susceptible to a safe assessment and with
consequences for their future relationship with the movies, the image and the cinema.
Not only are presented knowledges but it's also transmitted operational methodologies and the knowledge
about the history of cinema is increased, calling more attention and greater interest in the film and the
image, susceptible to express themselves verbally. Such as history of cinema, in addition to individual
work it's stimulated group work and favors the oral presentation of the work in class so that they can
benefit all students. Where necessary, the orientation of the work does not overlap the personal work of
each student, which aims to stimulate and strengthen.
Relations with the General History and the History of Art arise as a result of the study itself and as a result
of own investigation of each student, although for them the guidance, always personal, systematically
draws attention. Thus, each student will make in the future, both as creator and spectator, the use they
deem fit of the knowledge acquired here and which is timely reviewed. In a smart, attentive and open
manner, which requires the analysis, critical and informed, of the films and of the methodology used.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1. Aumont, Jacques e Marie, Michel: "L'Analyse des films", Armand Colin, Paris, 2004 (para a 2ª edição).
Edição portuguesa “A Análise do Filme”, Texto e Grafia, Lisboa, 2010.
2. Cousins, Mark: “Biografia do Filme”, Plátano Editora, Lisboa, 2005.
3. Gardies, René (org.): “Compreender o cinema e as imagens”, Edições Texto & Grafia, Lisboa, 2008.
4. Metz, Christian: “Langage et cinéma”, Libairie Larousse, Paris, 1971 (edição brasileira “Linguagem e
Cinema”, Perspectiva, São Paulo, 1980).
5. Stephenson, Ralph, e Phelps, Guy: “The Cinema as Art”, Penguin, Londres, 1989.

Mapa X - Realização I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Realização I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Adriano Joaquim Carvalho Barbosa Nazareth, 75H
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):
É importante que os alunos trabalhem todas as questões ligadas à produção, relações possíveis entre
criatividade e audiências. Determinar os objectivos em função do público alvo.
Rentabilização de meios, plataformas emissoras - analógicas e digitais.
Forma e conteúdo - diferenciação de tratamento
Tipos de produção - co-produção, mercado de produção (interno e externo)
Elaboração e adaptação de um mapa de emissão de acordo com diferentes épocas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is important that students work all matters relating to the production, possible relationships between
creativity and audiences. Determine the objectives depending on the target audience.
Profitability means, broadcast platforms - analogue and digital.
Form and content - differentiation of treatment
Types of production - co-production, production market (internal and external)
Development and adaptation of a emission map according to different seasons.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O fenómeno televisivo como meio de Comunicação - formativo, informativo e entretenimento.
O áudio/visual e a globalização - complexidade do fenómeno
A arte e a técnica - uso e abuso
6.2.1.5. Syllabus:
The television phenomenon as a means of communication - formative, informative and entertaining.
The audio / visual and globalization - complexity of the phenomenon
The art and technique - use and abuse
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A UC de Realização I é uma disciplina que pretende, antes de mais, fazer perceber aos alunos o fenómeno
televisivo e cinematográfico, como pano de fundo para o trabalho nesta UC.
Que os alunos percebam as capacidades e importância dos meios técnicos na produção cinematográfica e
também televisiva, mas sobretudo realçar a importância da componente artística, da componente de autor
em cada trabalho que se vai realizar.
O conteúdo comunicativo que faz a síntese de várias artes, desde o áudio à fotografia, passando pelas
artes plásticas, encenação, direção de actores, etc.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The Directing I course unit is a discipline that wants, first of all, to understand students the television and
film phenomenon, as background for the work to be done in this course unit.
It wants students to understand the capabilities and importance of technical means in the production of
film and also television, but above all emphasize the importance of artistic component, the author
component in each work to be held.
The communicative content that makes the synthesis of various arts, from audio to photography, through
the arts, staging, direction of actors, etc.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação contínua. Como a UC assenta sobretudo em trabalhos práticos a avaliação assentará na análise
desses trabalhos práticos - análise da produção de objetos videográficos - seja em exterior seja em
estúdio.
Avaliação e reflexão sobre a produção televisiva em trabalho a desenvolver ao longo do semestre.
Valoração de 0 a 20 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Continuous assessment. Since the course unit is mostly based on practical work, evaluation will be based
onthe analysis of practical work - analysis of production of videographic objects - whether outside or in
studio.
Evaluation and reflection on the television production, on assignment to develop throughout the semester.
Valuation 0-20 values.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Estamos a preparar homens e mulheres para o mercado de trabalho, essencialmente nas áreas do Cinema
e da Televisão. Por isso a UC de Realização pretende introduzir nos alunos o verdadeiro conceito de
realização, que passa pelo pensamento e pela procura de estratégias para a realização de determinado
trabalho. Este trabalho tem que ser feito vendo os mestres e trabalhando na produção de trabalhos
próprios. A análise de conteúdos e a produção de trabalho é sempre focado para Cinema e Televisão por
serem as duas linguagens base da realização, em geral.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
We are preparing men and women to the labor market, mainly in the fields of cinema and television.
Therefore, the Directing I course unit aims to introduce in the students the true concept of directing, which
passes by thought and search strategies for carrying out certain work. This work has to be done by looking
at masters and working on producing their own work. The content analysis and production of work is
always focused for Film and Television because they are the two languages basis of directing, in general.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
AGEL, Henri, O Cinema, Civilização Editora, Lisboa, 1972
MANVELL, Roger, O Filme e o Público, Editorial Aster, Lisboa
GEADA, Eduardo, Cinema e Transfiguração, Livros Horizonte, Lisboa, 1978
BAZIN, André, O que é o Cinema, Livros Horizonte, Lisboa 1992
ARNHEIM, Rudolf, A Cinema, Edições 70, Lisboa 1989
ARGAN, Carlo Giulio, Arte e Crítica de Arte, Editorial Estampa, Lisboa, 1988

Mapa X - Produção I
6.2.1.1. Unidade curricular:
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Produção I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Miguel Martins Miranda, 45H
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 PRODUÇÃO tem como objectivo dar aos alunos uma visão abrangente e integrada
do processo de
produção cinematográfica e das funções profissionais de uma equipa de cinema. Também será abordado
o processo de produção audiovisual, no que concerne à ficção televisiva. Como exercício prático, os
alunos desenvolverão uma curta-metragem de ficção de 5 a 10 minutos e o seu dossier de pré-produção
ou uma Bíblia de Série Televisiva, utilizando para o efeito o software CELTX.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The PRODUCTION course unit aims to give students a comprehensive and integrated view of the process
film production and professional functions of a movie crew. The audiovisual production process will also
be addressed, with regards to television fiction. As a practical exercise, students will develop a fictional
short film with a 5 to 10 minutes duration and their own file of pre-production or a Bible of the TV Show,
using for this purpose the CELTX software.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A produção cinematográfica. Processo de produção de um filme. Distribuição e exibição
cinematográficas.
2. As funções na equipa de produção: o Realizador, o Produtor (diferentes tipologias do produtor), director
de produção,
assistente de realização, as equipas de Realização, Produção, Imagem, Cenografia e Guarda Roupa.
3. O orçamento de um filme.
4. O Press Kit/Production Notes.
5. Os concursos de apoio à produção de curtas-metragens e longas-metragens do ICA.
6. A Série Ficcional Dramática para Televisão. Processo de produção de uma série dramática para
Televisão. A Bíblia de uma série televisiva. O Episódio Piloto (estrutura).
7. O Telefilme. Processo de produção de uma longa metragem para Televisão. Estrutura de um telefilme.
8. Elaboração do detalhamento, da planificação técnica, do storyboard, do plano de trabalho., da folha de
serviço diária e do relatório de produção diário. A equipa artística e técnica. As referências visuais, a
réperage.
6.2.1.5. Syllabus:
1. The film production. The filmmaking process. Film distribution and exhibition.
2. The functions in the production team: the Director, the Producer (different types of producer), director of
production,
assistant director, direction crew, Production, Image, Set and Wardrobe.
3. The budget of a film.
4. Press Kit / Production Notes.
5. ICA's tenders to support the production of short films and feature films .
6. Fictional Drama Series for Television. A process of producing a dramatic television series. The Bible of a
television series. The Pilot Episode (structure).
7. Telefilm. A method of producing a long film for TV. Structure of a telefilm.
8. Preparation of detailing, technical planning, the storyboard, the work plan, the daily service record and
daily production report. The artistic and technical crew. The visual references, the repérage.
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 (dar a conhecer os processos de produção cinematográfica e audiovisual), bem como
também focassem de uma forma prática as temas/técnicas considerados mais pertinentes, os que têm a
ver com a pré-produção de uma curta-metragem de ficção ou a preparação de uma bíblia para uma série
televisiva de ficção.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
We tried to define a set of contents that would cover all the objectives of the course (publicizing the film
and audiovisual production processes) and also would focus in a practical way the themes / techniques
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considered most relevant, those who have to do with the pre-production of a short fiction film or the
preparation of a bible for a fiction television series.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Explicitação das matérias téorico-práticas;
Visionamento de diversos making of de filmes;
Visionamento de episódios-piloto de séries televisivas;
Visionamento de telefilmes.
Desenvolvimento acompanhado dos trabalhos práticos.
Dossier de Pré-Produção/Bíblia de Série Televisiva – 60%;
Processo de Desenvolvimento do Trabalho (incuindo assiduidade e participação nas aulas práticas) – 40%;
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Explanation of theoretical and practical matters;
Display of diferent films' making of ;
Display pilot episodes of television series;
Watching TV movies.
Development accompanied by practical work.
Pre-Production Dossier / Bible TV Show - 60%;
Development of Work Process (incuindo attendance and participation in practical classes) - 40%;
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 aos processos de produção cinematográfica e audiovisual) 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 produção de um
filme ou série televisiva de ficção), como também pretende que os alunos desenvolvam trabalho próprio
passível de ser tornado numa obra audiovisual (a escrita de uma curta-metragem original e o
desenvolvimento de um dossiê de pré-produção da mesma/desenvolver de uma bíblia uma série televisiva
de ficção).
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The chosen teaching method (introduction to film and audiovisual production processes) is aimed at
students not only to acquire a solid theoretical and practical knowledge on the issues arising from the
defined objectives for this course unit (raise awareness to the different stages of production a film or
television fiction series), but it also want students to develop their own work that can be made an
audiovisual piece (writing an original short film and it's development dossier / develop a bible of a
television fiction series).
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
* GOLDSTAUB, Marc, La Direction de Production, Paris, Fondation Európéene de Métiers de l’Image e du
Son (FEMIS), 1987.
GÓMEZ-URDA, Felix G. e CABEZÓN, Luís G., La Producción Cinematográfica, Madrid, Ediciones Catedra,
Signo e
Imagen/Manuales nº 51, 1999.

Mapa X - Teoria e Prática da Música para o Cinema
6.2.1.1. Unidade curricular:
Teoria e Prática da Música para o Cinema
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Miguel Cardoso dos Santos, 45H
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):
-Adquirir conhecimentos gerais da estrutura musical dos países ocidentais
-Conhecer e utilizar as técnicas e software de gravação, edição e manipulação digital
-Adquirir capacidades de integrar a música em filmes
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Acquire general knowledge of musical structure of Western countries
- Know and use the recording techniques and software, digital editing and manipulation
- Acquire capabilities to integrate music into movies
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
-As bases da estrutura musical moderna
-A análise de uma obra sonora no contexto do cinema
-Manipulação sonora através de samplers, sintetizadores e efeitos digitais
-Pós-produção e mistura digital
6.2.1.5. Syllabus:
- The foundations of modern musical structure
- The analysis of a sound piece in cinema context
- Sound manipulation through samplers, synthesizers and digital effects
- Post-production and digital mixing
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Nesta UC, que é opcional, o enfoque inicial consiste numa abordagem teórico-prática das noções básicas
da música, das suas estruturas, linguagens, história e ligações com o cinema. A exibição de
documentários específicos contribuem para uma compreensão mais fluída destas áreas. A introdução ao
software para composição musical é feita através de um pequeno exercício que obriga a uma primeira
exibição e posterior debate com sugestões de melhorias a excitar para a exibição final.
Várias abordagens são possíveis neste exercício, tanto no campo do som do filme como no tipo de música
a criar. Neste exercício, todos os conhecimentos de som adquiridos no ano anterior são necessários,
conjuntamente com os conhecimentos adquiridos durante a frequência desta UC.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In this course unit, which is optional, the initial focus is a theoretical and practical approach of the basics
of music, its structures, languages, history and links with cinema. The display of specific documentaries
contribute to a more fluid understanding of these areas. The introduction to the software for music
composition is done through a small exercise that requires a first screening and subsequent discussion
with suggestions for improvements to excite for the final display.
Several approaches are possible in this exercise, both in the film sound field as in the kind of music to
create. In this exercise, all sound knowledge acquired in the previous year are needed, together with the
knowledge acquired during the frequency of this course unit.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
-Análise da teoria musical e a sua relação com a imagem
-Análise de filmes e o seu desenho sonoro
-Exercícios práticos baseados em vários filmes
-A avaliação é contínua e individual com base na resposta aos 3 exercícios propostos, assiduidade e
participação, resultando uma avaliação quantitativa no final do semestre.
-A nota final na avaliação de recurso resulta da seguinte ponderação:
Avaliação contínua: 70%; avaliação de recurso: 30%
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
- Analysis of music theory and its relation to the image
- Movie review and its sound design
- Practical exercises based on several films
- Evaluation is continuous and individual based on the answer to three proposed exercises, attendance
and participation, resulting in a quantitative assessment at the end of the semester.
- The final grade, in the appeal evaluation, results from the following weighting:
Continuous assessment: 70%; appeal evaluation: 30%
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Nesta UC, é dado especial ênfase à área musical e ao desenho sonoro de uma obra audiovisual.
Uma das áreas que, literalmente, explodiu com a revolução digital em que vivemos foi a música. O
aparecimento, no final dos anos 90, de software para composição de música no computador, juntamente
com os avanços na gravação de som digital deram origem a uma nova geração de músicos que usam um
portátil com possibilidades que eram impossíveis nos melhores estúdios dos anos 90 (que entretanto
fecharam por falta de clientes). Esse facto alterou completamente o mundo da indústria da música, a nível
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global. Nestes 15 anos do séc. XXI, a evolução digital continuou e proporcionou ferramentas de
composição musical muito avançadas com possibilidades infinitas. Tendo em conta que existem escolas
especializadas em música (como os Conservatórios) e que esta UC está inserida no curso de Cinema e
Audiovisuais, esta UC pretende apresentar uma introdução nesta área tão recente.
As noções básicas de música (notas, escalas, tempo, etc.), teoria do software de composição (diferente do
software utilizado para editar e montar o som de filmes) e as relações da música e da imagem, ocupam
uma primeira abordagem teórica. A exibição de alguns documentários ajudam a compreender métodos de
trabalho, técnicas e abordagens de vários músicos na composição musical. Este processo também serve
para os alunos implementarem ou iniciarem a aprendizagem de uma linguagem com vocabulário próprio
para poderem comunicar com músicos utilizando termos que ambos compreendem. Um primeiro exercício
requer uma utilização básica de todas estas componentes num pequeno projeto musical, ainda sem
nenhuma imagem a acompanhar. Depois, num segundo exercício, começam a ser postas à prova as
ligações da música, das emoções e da imagem de uma obra. As matrizes encontradas numa primeira
abordagem do projeto serão debatidas numa aula, sujeita a críticas e sugestões para que, na segunda
entrega, o projeto tenha a máxima coerência possível.
Durante a exibição de várias secções de filmes são analisadas e explicadas várias formas de construção
de um "desenho sonoro" e de uma estrutura musical, de forma a complementarem a imagem da obra, a
sua história/realização, o género de projeto, etc. O responsável pelo desenho sonoro deve ser capaz de
manter uma coerência e uma estética sonora durante toda a obra. Deve conseguir conjugar o som com a
imagem da obra de uma forma que um dos campos apoia o outro, obtendo um reflexo da visão do
realizador.
Um último exercício implica produzir todo o som de um trecho de um filme. Os exercícios propostos
requerem sempre a utilização de todos os conhecimentos apreendidos nesta UC, embora aplicados de
formas diversas em cada exercício. Nesta UC, o enfoque dado à criatividade musical está sempre
equiparado com a capacidade de utilização das tecnologias disponíveis, de forma a ser possível atingir os
objetivos propostos, mas havendo ainda uma margem de progressão e evolução.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In this course unit, is given special emphasis to the music area and the sound design of an audiovisual
work.
One of the areas that literally exploded with the digital revolution in which we live was the music. The
emergence in the late 90s, of software for music composition on the computer, along with advances in
digital sound recording gave rise to a new generation of musicians who use a laptop with possibilities that
were impossible in the best studios 90s (which, in the meanwhile, closed for lack of customers). This fact
completely changed the world of the music industry, globally. In these 15 years of the 21st century, the
digital evolution continued and provided very advanced musical composition tools with endless
possibilities. Given that there are schools specializing in music (such as conservatories) and that this
course unit is inserted in the course of Cinema and Audiovisual, it aims to provide an introduction in this
area that is so recent.
The basic notions of music (notes, scales, time, etc.), theory of composition software (other than the
software used to edit and assemble the sound films) and the relationship of music and image, occupy a
first theoretical approach. The display of some documentaries help to understand the working methods,
techniques and approaches of various musicians in musical composition. This process also serves for
students to implement or start learning a language with its own vocabulary to be able to communicate with
musicians using terms that both understand. A first exercise requires a basic use of all these components
in a small musical project, yet without any image to follow. Then, in a second exercise, the music links,
emotions and image of a work begin to be put to the test. Matrices found in a first design approach of a
project will be discussed in class, subject to criticism and suggestions so that in the second delivery, the
project has the greatest possible consistency.
During the display of various sections of films several ways of building a "sound design" and a musical
structure are analyzed and explained, in order to complement the image of the work, its history / direction,
the project genre, etc. The responsible for the sound design should be able to maintain a consistency and
sound aesthetic throughout the work. He must be able to conjugate the sound with the image of the work
in a way that one supports the other field by obtaining a reflection of the director's vision.
A final exercise involves producing all sound of an excerpt from a film. The proposed exercises always
require the use of all the knowledge acquired in this course unit, although applied in different ways in each
exercise. In this course unit, the focus given to musical creativity is always equated with the ability to use
the available technology in order to be able to achieve the proposed goals, but still having a margin of
progression and evolution.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
-Helmholtz, Hermann, (1954) “On the sensations of tone”, New York: Dover Publications
-Olson, Harry (1967) “Music, physics and Engineering”, New York: Dover Publications
-White, Paul (1993) “Recording production techniques”, Cambridgeshire: SOS Publications
-Alten, Stanley. “Audio in Media”. Belmont: Wadsworth Publishing Company 1998.
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Mapa X - Cinema Publicitário
6.2.1.1. Unidade curricular:
Cinema Publicitário
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Marco Aurélio Borges Ribeiro Miranda, 45H
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 disciplina define-se tão simplesmente como uma visão cinematográfica aliada ao mundo da publicidade.
Sendo assim o aluno tem como objectivo principal adequar a sua visão como autor respondendo ao
máximo e da forma mais competente possível às exigências de um produto, de uma agência e finalmente
de um cliente.
O aluno estará preparado para acompanhar todos os estágios de produção de um spot publicitário, desde
o momento em que o script chega da agência publicitária, passando pela sua pré-produção, produção e
finalmente pós-produção. Será apresentado a todas as terminologias, assim como a todas as
metodologias e processos criativos que envolvem este tipo de produto cinematográfico.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course unit is defined as simply as a cinematic vision coupled with the world of advertising. Thus the
student aims to suit their vision as an author responding to the fullest and the most competent way as
possible to the requirements of a product, an agency and, finally, a client.
The student will be able to follow all stages of production of an advertising spot from the time the script
arrives from the advertising agency, through its pre-production, production and, finally, post-production. It
will be presented to all terminology, as well as all the inventive methods and processes involving this type
of film product.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
• A importância do cliente e da agência de publicidade no processo de encomenda e criação de um spot
publicitário.
• O conceito script ou copy como guião da “história” que nos é pedida para contar.
• A estética aliada ao produto e ao público alvo.
• A importância de um bom storyboard e o conceito de animatic.
• A importância das referências visuais.
• A necessidade da organização do dossier de produção (visualização, fotografia, décors e guarda roupa)
• A PPM (pre-production meeting)
• A definição da equipa de produção e as várias funções de cada um (produtor executivo, chefe de
produção, assistente de produção, realizador, assistente de realização, director de fotografia e assistente
de imagem)
• A necessidade de uma boa Repérage
• A Rodagem • O conceito de Packshot
• A Edição
• A Pós-produção vídeo e áudio
• A aprovação final do cliente
6.2.1.5. Syllabus:
• The importance of the client and advertising agency in the ordering process and creation of an
advertising spot.
• The script concept or copy as the script of "history" that is asked of us to tell.
• The aesthetic combined with the product and the target audience.
• The importance of a good storyboard and the concept of animatic.
• The importance of visual references.
• The need for production of a production dossier (display, photo, décors and wardrobe)
• PPM (pre-production meeting)
• The definition of the production crew and the various functions of each one (executive producer, head of
production, production assistant, director, assistant director, director of photography and image assistant)
• The need for good repérage
• The Shooting • The concept of Packshot
• The Editor
• Post-production video and audio
• The final client approval
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A disciplina de Cinema Publicitário define-se como a adaptação de uma visão cinematográfica ao mundo
do marketing e da publicidade. O aluno tem como objectivo identificar as diferentes estratégias de
mercado, aliadas às exigências de um cliente, uma marca e um produto. Para que isto aconteça, o aluno
será apresentado a noções básicas de marketing e publicidade, explorando conceitos como marca,
produto, público alvo. Será introduzido à ideia de pesquisa de mercado. O aluno levará a cabo o trabalho
criativo, próprio de uma agência de comunicação e publicidade. Depois acompanha os três estágios de
produção do spot publicitário. Durante a primeira fase desenvolverá o tratamento audiovisual do spot,
através de diferentes metodologias e terminologias. Nas duas últimas fases, o aluno deverá ser capaz de
produzir um produto audiovisual, capaz de comunicar adequadamente uma estratégia de vendas,
sensibilização ou educação, de um cliente, marca, produto ou instituição.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The discipline of Advertising Cinema is defined as the adaptation of a cinematic vision to the world of
marketing and advertising. It's aimed for the student to identify the different market strategies, combined
with the demands of a customer, a brand and a product. For this to happen, the student will be introduced
to the basics of marketing and advertising, exploring concepts such as brand, product, target audience.
They will be introduced to the market research notion. The student will carry out the creative work, proper
to a communication and advertising agency. Then the accompanie the three stages of production of an
advertising spot. During the first phase, they will develop the audiovisual spot treatment, using different
methods and terminology. In the last two phases, the student should be able to produce an audiovisual
product, and also to be able to properly communicate a sales strategy, awareness or education, a
customer, brand, product or institution.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A matéria será exposta de várias formas, recorrendo ao visionamento de material audiovisual de
relevância significativa, de documentos, como também recorrendo a vários exercícios práticos como
escrita de um script, organização do storyboard, rodagem de algumas situações e posterior edição de
vídeo, som, correcção de cor, motion graphics e vfx.
A avaliação será contínua e baseada em objectivos na forma de exercícios práticos, correspondentes à
execução dossiers de produção e produção spots publicitários, com a finalidade de consolidar e avaliar os
conhecimentos teóricos apresentados ao longo do período, terá também em conta a criatividade,
organização e assiduidade de cada aluno.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The matter will be exposed in various ways, using the viewing of audiovisual material of significant
relevance, of documents, as well as using various practical exercises like writing a script, storyboard
organization, shooting some situations and subsequent video editing, sound, color correction, motion
graphics and vfx.
The evaluation will be continuous and based on objectives in the form of practical exercises,
corresponding to production dossiers and production advertisements, in order to consolidate and evaluate
the theoretical knowledge presented throughout the period, and will also take into account creativity,
organization and attendance of each student.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Numa primeira fase, a matéria será exposta recorrendo ao visionamento de material audiovisual,
promovendo o debate e a troca de ideias, expondo diferentes estratégias de comunicação e marketing,
para que assim os alunos sejam introduzidos aos vários conceitos do mundo da publicidade.
Numa segunda fase os alunos serão encorajados a desenvolver uma estratégia de comunicação para um
produto, marca ou instituição. Nesta fase deverão desenvolver todo o trabalho criativo no
desenvolvimento do copy.
Estando o copy e a estratégia de comunicação desenvolvidos, o aluno deverá passar à sua
implementação, primeiramente desenvolvendo um dossier de produção, que será o guia para a execução
do spot final.
Pelo caminho o aluno será apresentado a diversos documentos, assim como terminologias e
metodologias, para que possas desenvolver o trabalho final que será o spot publicitário.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Initially, the matter will be exposed using the viewing of audiovisual material, promoting debate and the
exchange of ideas, exposing different communication and marketing strategies, so that students are
introduced to various concepts in the world of advertising.
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In a second phase students will be encouraged to develop a communication strategy for a product, brand
or institution. At this stage they should develop all the creative work in development of copy.
Once copy and communication strategy are developed, students must move to its implementation, first
developing a production dossier, which will be the guide for the execution of the final spot.
In the way, the student will be introduced to various documents, as well as terminology and
methodologies, so that he can develop the final work, which will be the advertising spot.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Da bibliografia constarão documentos exemplificativos como scripts, storyboards e tratamentos.
Katz D. Steven, “Shot by Shot”, Paperback, 1991
Michael Rabiger, “Film Techniques and Aesthetics”, Paperback, fourth edition

Mapa X - Teoria e Prática do Argumento
6.2.1.1. Unidade curricular:
Teoria e Prática do Argumento
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Manuel Fernando Costa e Silva, 30H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Isolino Sousa
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
- O conhecimento de metodologias de análise e construção do argumento cinematográfico.
- A experimentação do pensamento do cinema segundo o conceito de rizoma ou do cinema sem imagem.
- 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.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Knowledge of methods of analysis and construction of the screenplay.
- Experimenting the cinema thought under the concept of rhizome or no picture film.
- Ability to understand the essence elements that constitute the screenplay, Short and Feature Film;
- Ability to develop precise technical writing of the argument, adopting universally recognizable principles,
based on models of established authors;
- Understanding of the basic principles of building characters, according to the rule of threedimensionality, as well as their integration in the context of the structure of the argument.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Teorias narrativas do cinematógrafo
2. O cinema experimental. O rizoma cinematográfico
3. O devir menor do cinema. Espaço público e cinema
4. Aspetos formais a considerar na escrita de um argumento cinematográfico
4.1 Modelo clássico
4.2 Modelo europeu
4.3 Modelos experimentais
5. Personagem, Ação e Espaço Audiovisual
5.1. Conceito, Construção, Características e Tridimensionalidade do Personagem
5.2. Conceito, Estrutura e tipo de Ação
6. Oficina de Escrita
6.1. Micro funcionamento da narrativa argumental / Função e Motivação / Informar e Persuadir
6.2. Diálogo: Bases do Diálogo; Escrita do diálogo.
6.2.1.5. Syllabus:
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1. Narrative Theories of the Cinematographer
2. The experimental cinema. The film rhizome
3. The smaller cinema. Public space and cinema
4. Formal aspects to consider in writing a screenplay
4.1 Classic model
4.2 European model
4.3 Experimental models
5. Character, Action and Audiovisual Space
5.1. Concept, Construction, Features and Character tridimensionality
5.2. Concept, structure and type of Action
6. Writing Workshop
6.1. Micro functioning of the narrative plot / Function and Motivation / Inform and Persuade
6.2. Dialogue: Dialogue basis; Writing dialogue.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Nesta UC de Teoria e Prática do Argumento são abordadas as principais correntes e formas de encarar o
Guião como ferramenta importante na cadeia de produção de um Filme ou um Documentário.
São abordadas várias teorias de escrita do guião, desde a clássica até às correntes contemporânea que
deram à escrita do guião a verdadeira importância que este documento representa no fluxo criativo que
está na base da construção de qualquer conteúdo audiovisual. Especial importância para a ficção e para o
"momento" criativo de escrita do guião.
Os aspetos formais na escrita deste documento e os aspetos criativos.
É desenvolvida também durante esta UC uma oficina de escrita criativa.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In the Script Theory & Practice course unit are addressed the main currents and ways to face the script as
an important tool in the chain of production of a film or documentary.
Various theories of writing the scriptare discussed, from the classic to the contemporary currents that
gave the script writing the true importance that this document has in the creative flow that underlies the
construction of any audiovisual content. Special importance for fiction and the creative "moment" of
writing the script.
Formal aspects in the writing of this document and the creative aspects.
It is also developed during this course a creative writing workshop.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Leitura e análise dos principais textos da bibliografia.
Acompanhamento crítico da produção narrativa e cinematográfica
Adequação e experimentação do aparelho conceptual à prática narrativa da produção cinematográfica.
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 adoptando estruturas do tipo complexo, ou mesmo a inexistência pura e simples de qualquer
suporte estrutural - proceder-se ao estudo desses produtos e motivar-se-á os alunos para a produção
prática de produtos dessa natureza. Avaliação contínua. Produção de 2 trabalhos (primeiro esboço e
versão final do argumento) 70% (Assiduidade e participação: 20%; outros trabalhos pedidos ao longo do
período letivo: 10%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Reading and analysis of the major texts of literature.
Critical following of the narrative and film production
Adaptation and experimentation of the conceptual apparatus to the narrative practice of film production.
Recognizing the narrative vocation of cinema, it will be studied relevant films from the narrative point of
view, based on the adaptation of works (literary, theatrical and documentary), and original arguments.
Considering the existence of arguments that refuse a base of construction based on traditional narrative
adopting the complex type structures, or even the mere absence of any structural support - proceed to the
study of these products and motivate students to practical production of such products. Continuous
evaluation. Production of 2 assignments (first draft and final version of the argument) 70% (Attendance and
participation: 20%; other tasks requested throughout the school year: 10%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A metodologia utilizada na UC de Teoria e Prática do Argumento passa muito por ver algumas obras
incontornáveis do cinema mais criativo a daí fazer-se a análise (professor e alunos) por extrapolação do
processo criativo que levou àquele produto final.
A construção da personagem, a construção do cenário, a construção de tudo aquilo que é fundamental
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para podermos começar a escrita, de uma forma criativa e o mais criativa possível, de um texto, que com
uma determinada forma chamamos guião.
É a pré forma escrita do filme.
A avaliação passa pela assiduidade (20%) e por um conjunto de exercícios elaborados ao longo do
semestre e que no seu conjunto vão representar mais 60% da nota final. Um teste escrito feito no final do
semestre tem a cotação de 20%.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology used in Script Theory & Practice course unit has a lot to do with viewing some
compelling works of the most creative cinema and, starting from there, do the analysis (teacher and
students) by extrapolation of the creative process that led to that final product.
Building a character, the construction of the scenario, the construction of all that is essential in order to
start writing, in a creative way and the most creative way possible, of a text which, with a particular form, is
called script.
It is the pre written form of the film.
The evaluation involves the attendance (20%) and a set of exercises developed during the semester and
which together will represent over 60% of the final grade. A written test done in the end of the semester
counts 20% of the grade.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- FIELD, Sidney, The foundations of a screenwriting, FF, 1993
- BORDWELL, David, La narración en el cine de ficción, Barcelona, Paidós, 1996
- CARRIÈRE, Jean-Claude/Pascal Bonitzer, Exercice du Scénario, Femis, Paris, 1999
- RAMOS, Fernão Pessoa, Teoria Contemporânea do Cinema, 2 vol, São paulo, SENAC, 2005
-Dancyger, Ken/Cooper, Pat, Writing the short film, B-H, NY, 1994

Mapa X - Realização II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Realização II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Adriano Joaquim Carvalho Barbosa Nazareth, 75H
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 Televisão introduz novos elementos na análise da narrativa cinematográfica, abandonando a construção
da história linear, (princípio, meio e fim) e dando-lhe outro ritmo utilizando a narrativa dinâmica muito mais
persuasiva; deixa de ligar plano a plano, sequência a sequência, origina uma linguagem mais realista ou
mais simbólica e coloca, a par do tema central da história, outros temas paralelos, a fim de reforçar os
efeitos ou emoções do espectador. Práticas de Estúdio, compreensão de multicâmaras (direto) ou uma
câmara em diferentes escalas de planos para posterior edição. Produção/Realização de pequenos objetos
video-cinematográficos documentais e de ficção.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Television introduces new elements in the analysis of narrative film, abandoning the construction of the
linear story (beginning, middle and end) and giving it another rhythm using the much more persuasive
dynamic narrative; it fails to link plan to plan, sequence to sequence, gives a more realistic or more
symbolic language and places alongside the central theme of the story, other parallel themes in order to
strengthen the effects or emotions of the viewer. Studio Practices, understanding of multi-camera (direct)
or a camera at different scales plans for further editing. Production / Direction of small video-documentary
film objects and fiction.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução ao fenómeno televisivo - forma/conteúdos. Construção e elaboração de conteúdos tendo em
conta a relação emissor-receptor.
Relações possíveis entre criatividade e audiências - determinar objectivos em função do público alvo.
Rentabilização de meios. Plataformas emissoras, analógicas e digitais.
O Cinema e a sua relação com a televisão, mas também as suas próprias especificações que na forma
quer no conteúdo.
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6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to television phenomenon - form / content. Construction and preparation of contents taking
account of the sender-receiver relationship.
Possible relationships between creativity and audiences - determine targets based on the target audience.
Profitability means. Platforms stations, analog and digital.
Cinema and its relationship with television, but also their own specifications both in form and content.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A UC de Realização II é a continuação do trabalho que vem da UC Realização I. É fundamental propor aos
alunos trabalhos com fortes características autorais no sentido de tentar desenvolver as capacidades e
gostos próprios de cada aluno.
É também importante que se perceba as características próprias que cada suporte/plataforma suporta. Ou
seja é necessário conhecer quem nos vê e onde estará disponibilizado o conteúdo para o podermos
realizar de acordo com esses pressupostos e objetivos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The Directing II course unit is a continuation of the work done in Directing I. It is essential to propose
students works with strong copyright features to try to develop the capacities and own tastes of each
student.
It is also important to understand the characteristics that each support / platform supports. In other words
you need to know who sees us and where will be available the content so that we can make it according to
these assumptions and goals.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação contínua e que assenta na análise e avaliação de acordo com os pedidos,dos trabalhos
desenvolvidos ao longo do semestre pelos alunos.
Essencialmente as aulas passam por uma apresentação teórica e posterior "encomenda" de trabalhos
práticos que serão desenvolvidos na aula ou fora dela, mas que terão de ser apresentados na aula e
perante todos os outros alunos da turma.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Continuous evaluation, based on the analysis and assessment in accordance with the requests of the work
developed during the semester by students.
Essentially classes undergo a theoretical presentation and subsequent "order" of practical work that will
be developed in class or outside of it, but that will have to be presented in class and to all the other
students in the class.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A UC de Realização II propõe aos alunos a prática desta função (de realizar) discutindo o mais possível a
forma mais correta de o fazer para construir um determinado conteúdo.
As especificações importantes na realização de documentais ou de ficção, também as especificações
próprias de realizar para a TV ou para o Cinema.
Uma componente formativa teórica, de discussão na aula das estratégias a adoptar dentro das
circunstâncias presentes, e a partida para o plateau para a realização, depois de passarmos por todas as
etapas para chegar ao "terreno".
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The Directing II course unit asks students to practice this function (to directing) discussing, as musch as
possible, the most correct way of doing it to build a certain content.
The important specifications in directing documentaries or fiction, also own specifications to perform to
the TV or the cinema.
A theoretical training component of class discussion of the strategies to be adopted in the present
circumstances, and the departure for the plateau to the directing, after passing through all the steps to get
to the "ground".
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ARISTARCO, Guido e Teresa, O novo mundo das imagens electrónicas, Edições 70, Lisboa, 1990
BASTOS, Baptista, O Filme e o Realismo, sete ensaios em busca de uma expressão, Editora Nova Crítica,
Porto, 1979
BAZIN, André, O que é o Cinema, Livros Horizonte, Lisboa, 1992
COOK, David, A History of Narrative Film, Norton & Company, London, 1996
ECO, Umberto, Apoxcalípticos e Integrados, Difel, Lisboa, 1991
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Mapa X - Laboratório de Som
6.2.1.1. Unidade curricular:
Laboratório de Som
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Miguel Cardoso dos Santos, 45H
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):
-Caracterizar as propriedades do som digital no meio audiovisual
-Conhecer e utilizar as técnicas de captação, gravação e edição digital
-Adquirir capacidades de integrar o som em produtos audiovisuais
-Utilizar software para edição e tratamento áudio
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Characterize the digital sound properties in the audiovisual field
- Know and use the capture, recording and digital edition techniques
- Acquire skills to integrate sound into audiovisual products
- Using software for editing and audio processing
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
-Aspectos físicos e percepção do som
-Equipamentos e materiais de som para audiovisuais
-Áudio digital: software e hardware
-Som Directo e Pós-produção
6.2.1.5. Syllabus:
- Physical aspects and perception of sound
- Equipment and sound materials for audiovisual
- Digital Audio: software and hardware
- Direct Sound and Post Production
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Nesta UC o enfoque inicial consiste numa abordagem teórico-prática do material e equipamento de
gravação digital de som: as suas características, utilidades e técnicas de utilização. Desde os microfones
aos gravadores, das perches aos cabos, todos os meios de aquisição de som são utilizados em exercícios
em exterior e interior. Nestes exercícios com câmara são simuladas e explicadas diversas cenas e géneros
de obras, de forma a cobrir o máximo número de situações em que é necessário gravar som direto..
A forma como o suporte sonoro complementa a área visual e a narrativa é o objeto da parte prática. Nos
exercícios propostos (dois anúncios de TV), é necessário gravar vozes para os personagens e para o
narrador. Também é necessário adquirir som externamente, montar o som dos anúncios e selecionar uma
música para complementar a narrativa.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In this course unit the initial focus is a theoretical and practical approach to the material, and digital sound
recording equipment: its features, utilities and use techniques. Since the microphones to recorders, the
perches to cables, all sound acquisition means are used in exercises in exterior and interior. In these
exercises with camera are simulated and explained several scenes and genres of works in order to cover
the maximum number of situations where it is necessary to record direct sound ..
The way the sound support complements the visual area and the narrative is the goal of the pratical
component. The proposed exercises (two TV ads), it is necessary to record voices for the characters and
the narrator. It is also necessary to acquire sound externally, assemble the sound of ads and select a song
to complement the narrative.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
-Abordagem Prática do som no meio audiovisual
-Análise de Filmes e o seu desenho sonoro
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-Exercícios Práticos com várias situações e meios sonoros.
-A avaliação é contínua e individual com base na resposta aos 3 exercícios propostos, assiduidade e
participação, resultando uma avaliação quantitativa no final do semestre.
-A nota final na avaliação de recurso resulta da seguinte ponderação:
Avaliação contínua: 70%; avaliação de recurso: 30%
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
- Practical approach of sound in the audiovisual field
- Film Analysis and its sound design
- Practical exercises with various situations and sound means.
- Continuous and individual assessment based on the answer to three proposed exercises, attendance and
participation, resulting in a quantitative evaluation at the end of the semester.
- The final grade in the appeal assessment, results from the following weighting:
Continuous assessment: 70%; appeal assessment: 30%
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Nesta UC é dado especial ênfase à gravação de som (em interior e exterior), à edição avançada de som e
posterior mistura de obras audiovisuais (particularmente ficção e filmes comerciais) e ao desenho sonoro
de uma obra audiovisual.
Esta era digital em que vivemos deu origem a uma nova geração de ferramentas na área do som
inimagináveis há apenas alguns anos atrás. O próprio sistema de educação do país também evoluiu
bastante, notando-se uma notável melhoria na utilização de sistemas digitais por parte dos novos alunos.
Estes conhecimentos prévios têm-se revertido numa rápida compreensão das novas ferramentas digitais e
na utilização do som na sua vertente digital.
A realização de vários exercícios de gravação de som em exteriores com câmara (realizados também em
interiores) proporcionam uma experiência supervisionada na produção das mais diversas situações de
filmagem em equipa: são simuladas várias situações de rodagem como cenas de filmes de ficção,
entrevistas para documentários, programas de TV com apresentadores em campo, etc. Isto requer a
utilização de todos os meios possíveis à disposição na escola: são utilizados todos os tipos de
microfones, gravadores, etc. Desta forma, os alunos têm um contacto direto com as técnicas de gravação
e os materiais utilizados na produção de vários tipos de obras audiovisuais. Também aprendem a trabalhar
em equipa e a respeitarem todas as áreas envolvidas na produção audiovisual.
Em estúdio, a gravação de vozes tem sempre duas vertentes: a dobragem de um som pré existente ou a
gravação de um som original, como um narrador. No primeiro caso existem restrições ou limites como o
ritmo, o espaço, o timbre, a sincronização do som com a imagem, uso de diferentes línguas, entre outros.
Na gravação de sons originais existem menos limites mas a gravação de som (em geral) implica
conhecimentos como o posicionamento de microfones, materiais, dicção, etc. Todas estas gravações
também requerem a sua futura edição e processamento digital via software.
Os exercícios propostos, anúncios de cariz comercial, implicam a utilização de todos estes
conhecimentos, embora de formas diversas. Foram escolhidos exercícios de tendência comercial para
elevar o grau de exigência na utilização destes conhecimentos. Basicamente, é simulado um projeto
comercial em que cada aluno apresenta individualmente a sua proposta sonora. O projeto proposto tem de
ser apresentado uma primeira vez, abertamente na aula, e é sujeito a críticas e sugestões, de forma a
poder ser melhorado na entrega final. Desta forma, os alunos não só têm de utilizar os conhecimentos
apreendidos, como têm de trabalhar de uma forma muito próxima à que vão encontrar quando se
encontrarem no mercado comercial.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In this course unit is given special emphasis to the sound recording (interior and exterior), advanced
sound editing and further blending of audiovisual works (particularly fiction and commercial films) and
sound design of an audiovisual work.
This digital age we live in has given rise to a new generation of tools in the sound area unimaginable just a
few years ago. Even the country's education system has also evolved significantly, noting a marked
improvement in the use of digital systems for new students. These prior knowledge have been reversed for
a quick understanding of the new digital tools and the use of sound in its digital component.
The completion of several sound recording exercises for outdoor camera (also performed indoors) provide
supervised experience in the production of various situations in the shooting crew: various driving
conditions are simulated such as fiction movie scenes, interviews for documentaries , TV shows, with
presenters in the field, etc. This requires the use of all possible means available to school: all kinds of
microphones, recorders, etc are used. This way, students have a direct contact with recording techniques
and materials used in the production of various types of audiovisual works. They also learn to work
together and to respect all the areas involved in audiovisual production.
In the studio, recording the voices always has two sides: the doubling of a pre-existing sound or recording
of an original sound, as a narrator. In the first case there are restrictions or limits as the rhythm, space,
timbre, sound synchronization with the image, use of different languages, among others. The recording of
original sounds has fewer limits but the sound recording (in general) implies knowledge of the placement
of microphones, materials, diction, etc. All these recordings also require their future editing and digital
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processing via software.
The exercises proposed, from a commercial advertisements nature, involve the use of all this knowledge,
although in different ways. Commercial trend exercises were chosen to raise the level of demand in the use
of such knowledge. Basically, it is simulated a commercial project where each student individually has a
sound proposal. The proposed project must be presented a first time openly in class, and is subject to
criticism and suggestions, so that it can be improved in the final delivery. In this way, students not only
have to use the knowledge learned, as they have to work in a very similar way to the one they will find
when they meet in the commercial market.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
-Rumsey, Francis. “Tapeless Sound Recording”. Focal Press 1990.
-Weis, Elizabeth & Belton, John “Film Sound, Theory and practice”. Columbia University Press. New York
1997.
-Sinclair, Ian R. “As Técnicas Digitais do Som”. Ed. Presença 1991 .
-Alten, Stanley. “Audio in Media”. Belmont: Wadsworth Publishing Company 1998.

Mapa X - Tendências da Arte Contemporânea
6.2.1.1. Unidade curricular:
Tendências da Arte Contemporânea
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alexandra Trevisan da Silveira Pacheco, 45H
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):
Ser capaz de reflectir, problematizar e relacionar as diferentes propostas reveladas pelas tendências da
arte contemporânea a partir da década de 60 do Século XX;
Saber reconhecer e situar as obras e autores propostos;
Ser capaz de desenvolver uma análise crítica sobre as artes e as suas inter-relações.
Saber sustentar as suas próprias posições perante os temas propostos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Being able to reflect, discuss and relate the various proposals revealed by tendencies of contemporary art
from the 60s of XX century on;
To know how to recognize and situate the proposed artworks and authors;
Being able to develop a critical analysis of the arts and their interrelations.
To know how to support their own positions in the proposed themes.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.A década de 60: a desconstrução das certezas no mundo ocidental e o impacto nos movimentos
artísticos.
1.1.As obras dos artistas e os movimentos mais relevantes do final da década de 60 e início da década de
70 reveladores da mudança de paradigma ocorrido nas experiências artísticas deste período. Pop Art,
Assemblage, Novo Realismo, Ambientes e Happenings, Arte Pobre.
2. Os anos 70 e o questionar dos limites do que pode ser considerado obra de arte. Minimalismo, Arte
Concepual, Performance, Earth e Land Art, Instalação e Vídeo-Arte.
2.1. Os contextos teóricos e artísticos que constituem a fundamentação das novas práticas artísticas.
3.O início dos anos 80: a multiplicidade de atitudes e abordagens artísticas. As novas e as velhas certezas
e o aparecimento dos indícios que conduzirão a um novo paradigma. O regresso à pintura. Assimilações.
A diversidade da prática artística pós-moderna.
6.2.1.5. Syllabus:
1. The 60s: the deconstruction of the certainties of the western world and the impact on artistic
movements.
1.1.The works of the artists and the most important movements of the late 60s and early 70s that reveal the
paradigm shift occurred in artistic experiences of this period. Pop Art, Assemblage, New Realism,
Environments and Happenings, Poor Art.
2. The 70s and the question of the limits of what can be considered a work of art. Minimalism, Concepual
Art, Performance, Earth and Land Art, Installation and Video Art.

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=b61cced3-8867-82ef-53bf-... 2018-07-11

ACEF/1415/23442 — Guião para a auto-avaliação

Página 75 de 115

2.1. The theoretical and artistic contexts that form the foundation of the new artistic practices.
3.The early 80s: the multiplicity of attitudes and artistic approaches. The new and the old certainties and
the emergence of evidence that will lead to a new paradigm. The return to painting. Assimilation. The
diversity of postmodern art practice.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A UC Tendências da Arte Contemporânea começa por abordar as tendências formuladas desde os finais
da década de 50 e início da década de 60, período no qual se constata a desconstrução das certezas do
mundo ocidental que se refletem nas práticas artística, alterando de modo radical o panorama da arte
contemporânea. São explorados os aspetos teóricos e críticos subjacentes a estas tendências de modo a
contribuir para a sua cabal compreensão, mas também, de modo a possibilitar ao aluno encontrar
referências e instrumentos que o auxiliem no seu percurso individual.
A análise das tendências da arte contemporânea terá ainda em conta a sua contextualização na sociedade
e na cultura, num período que se estende até à década de 80 do Século XX, quando se tornam evidentes os
indícios da mudança de paradigma.Pretende-se com os conteúdos do programa desta UC que o aluno
aprofunde o seu conhecimento sobre a arte contemporânea e os seus discursos teóricos numa dupla
perspetiva teórica e histórica.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The Contemporary Art Tendencies curricular unit begins by addressing the trends formulated since the
late 50's and early 60's, a period in which is noted the deconstruction of the certainties of the western
world that are reflected in artistic practices, changing radically the panorama of contemporary art. Are
explored the theoretical aspects and critical underlying of these trends in order to contribute to their full
understanding, but also to enable the student to find references and tools that assist them in their
individual pathway.
The analysis of trends in contemporary art still have in regard the context of society and culture over a
period extending up to the 80s of the twentieth century, when it becomes evident the changes of paradigm.
With this course program content is pretended that students deepen their knowledge on contemporary art
and its theoretical discourses in a double theoretical and historical perspective.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A abordagem dos temas propostos no programa será cronológica, a par da narrativa da História da Arte,
de modo a tornar perceptível a origem, a continuidade ou as rupturas das ideias que configuram as acções
dos artistas e dos movimentos associados às artes plásticas e às artes visuais.
Sempre que se considerar oportuno será distribuído um texto, de um autor ou movimento, de modo a
aprofundar o conhecimento da arte contemporânea através de uma perspetiva, simultaneamente, teórica e
histórica.
Apresentação de imagens em diferentes suportes, de modo a tornar o mais completa possível a aquisição
dos conteúdos propostos.
A avaliação nesta UC é periódica, constando dos seguintes elementos de avaliação:
Desenvolvimento de um trabalho individual ou de grupo de dois alunos a realizar ao longo do semestre
(50%);
Um teste de avaliação (50%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The approach of the themes in the program will be chronological, along with the Art History narrative in
order to make visible the origin, continuity or rupture of the ideas that shape the actions of artists and
movements associated with the visual arts and the fine arts.
If it is deemed appropriate will be given a text, an author or movement in order to deepen the knowledge of
contemporary art through the lens of both theoretical and historical approaches.
Images in different media are presented in order to make the fullest possible acquisition of the proposed
contents.
The evaluation in this UC is periodic, consisting of the following assessment:
Development of an individual project or in a group of two students to be held during the semester (50%);
An evaluation test (50%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Pretende-se na Unidade Curricular de Tendências da Arte Contemporânea que o aluno atinja as seguintes
competências:. ser capaz de refletir, problematizar e relacionar as diferentes propostas reveladas pelas
tendências da arte contemporânea a partir da década de 60 do Século XX; saber reconhecer e situar as
obras e autores propostos; ser capaz de desenvolver uma análise critica sobre as artes e as suas interrelações; saber sustentar as suas próprias posições perante os temas propostos.
Neste sentido as aulas teóricas são expositivas, recorrendo sempre que necessário a um texto de um
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artista ou de um grupo de artistas, que melhor elucide o tema em análise, e com recurso sistemático à
projeção de imagens (slides, PowerPoint, vídeo) sobre as obras dos autores e tendências artísticas
abordados nos conteúdos da UC.
Nas aulas de orientação tutorial são acompanhados os trabalhos individuais, ou de grupo de dois alunos,
havendo também lugar ao esclarecimento de dúvidas relacionadas com os conteúdos do programa,
nomeadamente como preparação para o teste de avaliação.
A estruturação dos trabalhos, bem como a sua apresentação em aula, pretendem suscitar o debate e a
partilha conteúdos entre todos os alunos.
A avaliação é periódica e consta de um trabalho individual sobre um dos movimentos que constam do
Programa da UC (50%) e de um teste (50%). A classificação final será a média ponderada das
classificações obtidas nos dois momentos de avaliação previstos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
It is intended in the curricular unit of Contemporary Art Tendencies that the student meet the following
skills :. be able to reflect, discuss and relate the various proposals revealed by tendencies of contemporary
art from the 60s of XX century; to recognize and situate the proposed works and authors; be able to
develop a critical analysis on the arts and their interrelations; to know how to support their own positions
before the proposed themes.
In this sense the lectures are expository, using, where appropriate, a text of an artist or group of artists that
best elucidates the issue in question, and systematic use of projection images (slides, PowerPoint, video)
on works of authors and artistic trends addressed in the curricular unit content.
In the tutorial orientation classes individual works are accompanied (or in groups of two), and to clarify any
questions regarding the program content, in particular in preparation for the evaluation test.
The structuring of the work and its presentation in class, aim to provoke discussion and sharing content
between all students.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ANOS 80: UMA TOPOLOGIA (Catálogo da Exposição), Museu de Arte Contemporânea da Fundação de
Serralves, Porto, 2006.*
ARCHER- Michael, Arte Contemporânea. Uma História Concisa, São Paulo: Martins Fontes, 2001.
CIRCA 1968 (Catálogo da Exposição), Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves, Porto
1999.
GOLDBERG, Roselee – A Arte da Performance, Lisboa: Orfeu Negro, 2007.
MARCHÁN FIZ- Simón, Del arte objetual al arte de concepto. Epílogo sobre la sensibilidad “postmoderna”,
Madrid: Akal/Arte y Estética, 1988.*
UM TEATRO SEM TEATRO (Catálogo da Exposição), Museu d'Art Contemporani de Barcelona/ Museu
Colecção Berardo, Lisboa, 2007.

Mapa X - Laboratório Audiovisual II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Laboratório Audiovisual II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Marco Aurélio Borges Ribeiro Miranda, 45H
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 disciplina de “Laboratório Audiovisual II” tem como objectivo capacitar os alunos de conhecimentos,
praticas e metodologias que os permitam comunicar através das várias técnicas da gramática audiovisual.
Pretende formar pessoas habilitadas a escrever, produzir e a realizar curtas-metragens, tanto em digital
como em 16mm, enquadradas a um nível profissional adequado ao mercado de trabalho, estimulando a
originalidade e o cunho artístico.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The discipline of "Audiovisual Laboratory II" aims to enable students of knowledge, practices and
methodologies that enable communication through various techniques of visual grammar. It aims to train
persons qualified to write, produce and perform short films, both in digital and 16mm, framed at a
professional level appropriate to the labor market, encouraging originality and artistic nature.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
• O Guião
Trabalho específico de potenciação do guião enquanto veículo que sugere ideias e imagens.
• A Pré-produção
Desenvolvimento de metodologias ao nível da organização e logística, naquela que é a etapa crucial do
desenvolvimento de um projecto audiovisual.
• Design de Produção
Trabalho de pesquisa e técnicas criativas para a visualização de um filme:
- Casting
- Décors
- Figurinos
- Fotografia
- Som
- Técnica
- Motion Graphics e VFX
• Produção
Metodologias de realização e produção:
- Storyboard
- Folha de serviço
- Planta de rodagem
- Levantamento de produção
- Folha de contactos
• Pós-produção
A importância da pós-produção na potenciação de uma história ao nível estético:
- Edição vídeo e áudio
- Correcção de cor
- Motion graphics e VFX
- Pós-produção áudio
6.2.1.5. Syllabus:
• The Script
Specific work of potentiation of the script as a vehicle that offers ideas and images.
• Pre-production
Development of methodologies in the organization and logistics, in what is the crucial step in the
development of an audiovisual project.
• Production Design
Research work and creative techniques for viewing a movie:
- Casting
- Décors
- Costume Design
- Photography
- Sound
- Technique
- Motion Graphics and VFX
• Production
Methods of directing and production:
- Storyboard
- Service Sheet
- Shooting Plant
- Production Survey
- Contacts Sheet
• Post-production
The importance of post-production in potentiation of a story to the aesthetic level:
- Video and Audio Editing
- Color Correction
- Motion graphics and VFX
- Post-production audio
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
O aluno deverá ser capaz de desenvolver conhecimentos, práticas e metodologias que permitam
comunicar através das mais variadas técnicas da gramática audiovisual, na realização de uma curta
metragem, com banda sonora original e com a duração máxima de dez minutos. Neste sentido o aluno
deverá desenvolver um projecto, tendo em conta todas as três fases da produção de uma obra
audiovisual. Deve estar habilitado a passar por todos os processos criativos, técnicos e organizacionais
de uma verdadeira equipa de cinema. Deverá escrever, produzir e a realizar uma curta-metragem,
enquadrada naquilo que é esperado de um nível profissional, adequado ao mercado de trabalho,
estimulando a originalidade e o cunho artístico.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The student should be able to develop knowledge, practices and methodologies that allow to communicate
through various techniques of visual grammar, in conducting a short film with original soundtrack and with
a maximum of ten minutes. In this sense, the student must develop a project, taking into account all three
phases of the production of an audiovisual work. He should be able to go through all the creative
processes, organizational and technical of a real team of cinema. He should write, produce and direct in a
short film, framed in what is expected of a professional level, appropriate to the labor market, encouraging
originality and artistic nature.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método utilizado será sobretudo activo e expositivo recorrendo à participação do aluno, propondo-lhes
a confrontação, análise e debate do trabalho por ele desenvolvido semanalmente no âmbito da disciplina.
A avaliação será global e contínua, ao qual se juntam três momentos avaliativos, correspondendo às três
etapas do desenvolvimento de um produto audiovisual. 1º - a pré-produção, através de um extenso
trabalho materializado num dossier de produção; 2º - a produção, através do desempenho do alunos ao
nível do que estava estipulado no dossier de produção, tendo em conta metas e ambições ao nível técnico
e estético, assim como prazos de rodagens; 3º - a pós- produção, através do desempenho do alunos ao
nível do que estava estipulado no dossier de produção tendo em conta metas e ambições ao nível técnico
e estético, assim como prazos de edição e pós-produção. A assiduidade, participação e a evolução do
aluno serão sempre algo a ter em conta.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The method used will be especially active and expository calling upon on student participation, offering
them the confrontation, analysis and discussion of work he developed weekly in the discipline.
The evaluation will be global and continuous, to which are joined three evaluation moments,
corresponding to the three stages of the development of an audiovisual product. 1 - pre-production
through extensive work materialized in a production dossier; 2 - production, through the students
performance at the level of what was stipulated in the production dossier, taking into account goals and
ambitions to technical and aesthetic level, as well as filming deadlines; 3 - the post-production, through the
performance of students at the level of what was stipulated in the production dossier given the goals and
ambitions to technical and aesthetic level, as well as editing and post-production deadlines. Attendance,
participation and development of the student will always be something to consider.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A componente prática é relevante pois põe a nu todas as vicissitudes de levar a cabo um projecto
audiovisual.
Através do acompanhamento do trabalho dos grupos são discutidas matérias que se relacionam com a
técnica, assim como a estética a alcançar.
Durante o processo é potencializada a dinâmica interna de cada grupo, estabelecendo diferentes funções e
competências.
O aluno durante a execução da curta metragem, aprende afinal a mover-se num processo que mistura a
técnica com a criatividade, de uma forma metódica, organizada e o mais disciplinada possível.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The practical component is relevant because it lays bare all the vicissitudes of carrying out an audiovisual
project.
Through monitoring of the group work are discussed materials that relate to the technical as well as
aesthetic to be achieved.
During the process is enhanced the internal dynamics of each group, with different functions and powers.
The student during the execution of the short film, learns, in the end, to move in a process that blends
technology with creativity, in a methodical, organized and disciplined way.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Katz D. Steven, “Shot by Shot”, Paperback, 1991
Michael Rabiger, “Directing - Film Techniques and Aesthetics”, Paperback 2008
Christopher Kenworthy, “Master Shots – 100 Advanced Camera Techniques To Get An Expensive Look On
Y our Low Budget Movie”, Paperback 2009
Steve Hullfish, “The Art and Technique of Digital Color Correction”, Paperback 2008

Mapa X - Fotografia
6.2.1.1. Unidade curricular:
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Fotografia
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Alves, 45H
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):
- Adquirir domínio técnico do processo fotográfico.
- Adquirir domínio do processamento digital das imagens fotográficas.
- Estabelecimento de formas de relacionamento e influência da Fotografia no Cinema.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Acquire technical domain of the photographic process.
- Acquire the domain of digital processing of images.
- Establishment of forms of relationship and influence of Photography in Film.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 - O olhar do fotógrafo
1.1 - Factores determinantes do acto fotográfico;
1.2 - A Fotografia como meio de expressão artística e como documento social;
1.3 - A relação fotografia/cinema;
1.4 - A fotografia como narrativa não verbal.
2 - A camera fotográfica digital
2.1- Comparações com o sistema analógico
2.2- O sistema de captação de luz/Imagem
2.3- O balanço cromático
2.4- A resolução e o armazenamento das imagens
2.5- Os formatos dos ficheiros
2.6- Cor RGB e cor CMYK
6.2.1.5. Syllabus:
1 - The photographer's eye
1.1 - Determinants of photographic act;
1.2 - The Photography as a means of artistic expression and as a social document;
1.3 - The relationship photograph / film;
1.4 - Photography as non-verbal narrative.
2 - The digital still camera
2.1 Comparisons with the analog system
2.2 The collection system of light / image
2.3 The color balance
2.4- The resolution and the storage of images
2.5- The formats of files
2.6- Color RGB and CMYK color
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Na Unidade Curricular (UC) de Fotografia, uma Unidade Curricular opcional, trabalhamos a fotografia como
objeto artístico que é resultado de um olhar muito próprio, treinado e com um elevado sentido do
simbólico - o olhar do fotógrafo.
A fotografia como produto artístico mas também um produto com uma forte componente social e de
registo, de memória. É um trabalho teórico apresentado aos alunos com a ajuda de muitos exemplos de
importantes fotógrafos.
A Relação com a câmara fotográfica, digital e analógica.
O trabalho e a manipulação da fotografia em suporte digital e em suporte analógico. São propostos vários
exercícios de fotografia, seja de captação de imagens, seja do seu tratamento.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In Photography course unit, which is optional, we work photography as art object and which is the result of
a very particular look, trained and with a high sense of the symbolic - the eye of the photographer.
Photography as artistic product but also a product with a strong social and registering component, a
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memory. It is a theoretical paper presented to students with the help of many examples of important
photographers.
Relationship with the camera, digital and analog.
The work and the manipulation of photography in digital format and analog support. It is proposed many
shooting exercises, whether its image captions, whether it is its treatment.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Aulas expositivas;
- Aulas de acompanhamento individual dos trabalhos em curso.
- Projecção de imagens/filmes complementares da matéria
Avaliação:
- Assiduidade e pontualidade;
- Um trabalho final onde deverão convergir todas as experiências efectuadas em cada um dos aspectos da
representação;
- Realização de vários exercícios durante o semestre;
- Cumprimento dos objectivos e prazos propostos para cada exercício, faseadamente solicitado.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
- Lectures;
- Individual classes for accompanying the ongoing work.
- Images projection / complementary films
Evaluation:
- Attendance and punctuality;
- A final work which should converge all experiments performed on each of the aspects of the
representation;
- Performance of several exercises during the semester;
- Compliance with the proposed objectives and deadlines for each exercise, requested in a phased way.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A exposição teórica não pode deixar de existir para explanação do objeto de estudo e para apresentação
de ideias, correntes estéticas, fotógrafos relevantes que, à sua medida, fizeram avançar a fotografia para
aquilo que ela hoje é.
Mas esta UC tem uma forte atrativo prático; seja em Estúdio seja em exterior os alunos são convidados à
prática da fotografia e do seu tratamento até ao produto final.
Ao fotógrafo exigimos fotografias, ao estudante de fotografia exigimos trabalho e experiências até que
encontre o seu caminho na fotografia.
Num Curso de Cinema e Audiovisual o conhecimento de todo o processo fotográfico é fundamental para a
correta prática do cinema.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical exposure cannot cease to exist for the explanation of the object of study and the
presentation of ideas, aesthetic currents, relevant photographers that, in their extent, have made
photgraphy advance to what it is today.
But this course unit has a strong practical attractive; whether in studio or outside, students are invited to
the practice of photography and its treatment until the final product.
To the photographer we require photographs, to the photography student we demand work and
experiences until it finds its way into photography.
In Cinema and Audiovisual Course the knowledge of the entire photographic process is fundamental to the
correct practice of cinema.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
FREEMAN, Michael (2007) – O Olhar do Fotógrafo – Dinalivro, 2007s
DONDIS, Donis A. (2007) – Sixtaxe da Linguagem Visual . Martins Fontes – S. Paulo Brasil 2007
AUMONT, Jacques (2005) – A Imagem - Edições Texto&Grafia – Lisboa 2005, 2ª Edição
BERNAL, Francisco (2003) – Técnicas de Iluminación en fotografia y cinematografia. Barcelona: Ediciones
Ómega;
EVENING, Martin – Adobe Photoshop CS4 for photographers, USA, Focal press

Mapa X - Estética
6.2.1.1. Unidade curricular:
Estética
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6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Eduarda Dias Neves, 45H
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):
- Adquirir a capacidade de reflectir sobre os múltiplos problemas e distintas poéticas que configuram a
arte contemporânea;
- Saber pensar a interacção entre teorias estéticas e práticas artísticas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- To acquire the ability to reflect on the many problems and different poetic that shape contemporary art;
- Know think the interaction between aesthetic theories and artistic practices.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Filosofia, Estética e Arte.
1.1. A fundação da Estética como Disciplina: breve abordagem histórica.
1.2. Da Estética como doutrina filosófica à Estética Contemporânea. A emancipação da estética como
disciplina filosófica.
1.3. Âmbito e limites da Estética.
1.4. O estatuto da obra de arte na criação contemporânea: os “objectos ansiosos”.
1.5. As definições essencialistas e respectivas limitações face ao enunciado “Isto é arte”.
1.6. Arte sem estética versus estética sem arte (Thierry de Duve).
2.”Quando há arte?”. A teoria do funcionamento simbólico das obras de arte de Nelson Goodman.
2.1. Crítica às teorias normativas e essencialistas.
2.2. As obras de arte como símbolos. Símbolo e funcionamento no sistema.
2.3. Os sistemas de símbolos sintáctica e semanticamente densos.
2.4. A teoria de Nelson Goodman e a Arte Contemporânea.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Philosophy, Aesthetics and Art.
1.1. The foundation of aesthetics as Discipline: brief historical approach.
1.2. Aesthetics as a philosophical doctrine to Contemporary Aesthetics. The emancipation of aesthetics as
a philosophical discipline.
1.3. Scope and limits of Aesthetics.
1.4. The status of the work of art in contemporary creation: the "anxious objects".
1.5. Essentialist definitions and their limitations against the statement "This is art."
1.6. Without aesthetic art versus aesthetics without art (Thierry de Duve).
2. "When there is art?". The theory of symbolic functioning of the works of art of Nelson Goodman.
2.1. Critique of normative and essentialist theories.
2.2. Works of art as symbols. Symbol and operating the system.
2.3. Systems of symbols and syntactic semantically dense.
2.4. Nelson Goodman's theory and contemporary art.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Esta unidade curricular visa proporcionar ferramentas teóricas e conceptuais que permitam ao aluno
desenvolver uma análise dos problemas fundamentais que atravessam a Estética e a Arte
Contemporâneas. Neste âmbito, o programa articula-se em dois grandes blocos: (I) a Estética, desde a sua
afirmação e desenvolvimento enquanto disciplina filosófica até à sua aproximação, sobretudo a partir do
século XX, a outros campos do saber e às práticas artísticas do seu tempo. Pretende-se, desta forma, que
o estudante adquira capacidade de reflexão sobre os múltiplos problemas e distintas poéticas que
configuram a arte contemporânea e que saiba pensar a interação entre teorias estéticas e práticas
artísticas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course aims to provide theoretical and conceptual tools that enable students to develop an analysis of
the fundamental problems crossing the Aesthetics and Contemporary Art. In this context, the program is
divided into two major groups: (I) Aesthetics, since its affirmation and development as a philosophical
discipline to his approach, especially since the twentieth century, to other fields of knowledge and artistic
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practices your time. It is intended, therefore, that the student acquires capacity for reflection on the
multiple problems and poetic distinct that shape contemporary art and learn to think the interaction
between aesthetic theories and artistic practices.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Aulas expositivas;
- Projecção de diapositivos e visionamento de DVDs;
- Sessões programadas de orientação tutorial.
- Um teste escrito a realizar no dia 22 de Janeiro de 2015 (65%);
- Comentário escrito sobre uma das conferências que decorrerão no dia 26 de Outubro no Auditório de
Serralves, no âmbito do projecto “Algumas razões para uma arte não demissionária”. Envio do comentário
através de email no dia 25 de Janeiro e entrega em papel com a respectiva apresentação oral, na aula do
dia 29 (20%).
- Assiduidade e participação nas aulas (15%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
- Lectures;
- Slide Show and viewing DVDs;
- Sessions scheduled tutorials.
- A written test to be held on January 22, 2015 (65%);
- Review written about one of the conferences that will take place on 26 October at the Serralves
Auditorium, under the project "Some reasons for not resigning art." Your comment via email on 25 January
and delivery of paper with their oral presentation, the day of the class 29 (20%).
- Attendance and participation in class (15%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A Unidade Curricular de Estética integra o tronco comum dos diversos cursos de licenciatura de 1.º ciclo
lecionados na ESAP, pelo que a metodologia adotada foi pensada de forma a tornar possível uma
produtiva adequação aos objetivos da sua formação. Deste modo, a metodologia de ensino adotada é de
caráter teórico de forma a permitir aos alunos o contacto com distintos quadros conceptuais e múltiplos
programas artísticos. Neste sentido, a reflexão e debate de textos fundamentais da disciplina, articulados
com a análise visual de diversas propostas artísticas contemporâneas, dentro ou fora da sala de aula,
permitem ao aluno desenvolver consciência reflexiva e competência crítica.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The Aesthetics Course is part of the common trunk of the various degree courses taught in the 1st cycle of
ESAP, so the methodology adopted was designed in order to make possible a productive adequacy to the
goals of their training. Thus, the adopted teaching methodology is theoretical character in order to allow
students to contact with different conceptual frameworks and multiple artistic programs. In this sense,
reflection and discussion of key texts of the discipline, in conjunction with the visual analysis of various
contemporary artistic proposals, inside or outside the classroom, allow students to develop reflective
consciousness and critical competence.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BADIOU, Alain – Petit Manuel d’inesthétique. Paris: Le Seuil, 1998.
DANTO, Arthur C. – La transfiguración del lugar común. Una filosofia del arte. Barcelona: Paidós, 2002.
FERRY, Luc – Homo Aestheticus. L`invention du gout à l´âge démocratique. Paris: Grasset, 1990.
GOODMAN, Nelson – Langages de L`art. Nîmes: Éditions Jacqueline Chambon, 1990.
SCHAEFFER, Jean-Marie – Adieu à l`esthétique. Paris: PUF, 2000.

Mapa X - Construção e Análise de Banda Sonora
6.2.1.1. Unidade curricular:
Construção e Análise de Banda Sonora
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Miguel Cardoso dos Santos, 75H
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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):
-Adquirir conhecimentos gerais da estrutura musical dos países ocidentais
-Conhecer e utilizar as técnicas e software de gravação, edição e manipulação digital
-Adquirir capacidades de integrar a música e/ou som em produtos audiovisuais
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Acquire general knowledge of musical structure of Western countries
- Know and use the techniques and recording software, digital and manipulation editing
- Acquire skills to integrate music and / or sound in audiovisual products
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
-As bases da estrutura musical moderna
-A análise de uma obra sonora
-O software e o hardware
-Manipulação sonora através de samplers, sintetizadores e efeitos digitais
-Pós-produção e mistura digital
6.2.1.5. Syllabus:
- The foundations of modern musical structure
- The analysis of a sound work
- Software and hardware
- Sound manipulation through samplers, synthesizers and digital effects
- Post-production and digital mixing
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
O enfoque inicial desta UC consiste numa abordagem teórico-prática inicial da história da música
ocidental e das suas ligações e evoluções com o mundo do cinema e do audiovisual. A exibição e análise
detalhada de documentários específicos (sobre música ocidental, estúdios de som, criação de álbuns
clássicos, criação de música para filmes, etc.) e filmes de várias épocas complementam esta abordagem
inicial. Esta primeira fase tem como objectivo preparar os alunos para uma nova linguagem com estruturas
e signos próprios que tem uma interligação fundamental com o campo visual de uma obra audiovisual.
No final da UC, cada aluno tem de realizar um relatório explicativo de todos os processos efectuados e de
defender as suas ideias e conceitos em cada um dos exercícios realizados. Adquire, assim, competências
várias que lhe permite encarar futuros projectos de uma forma muito mais focada.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The initial focus of this course unit consists of an initial theoretical and practical approach to the history of
Western music and its links and developments in the world of cinema and audiovisual. The display and
detailed analysis of specific documentaries (about Western music, sound studios, creating of classic
albums, creating music for movies, etc.) and movies from various eras complement this initial approach.
This first phase aims to prepare students for a new language with structures and signs of their own which
has essential interconnection with the visual field of an audiovisual work.
At the end of this course unit, each student has to perform an explanatory report of all processes carried
out and defend their ideas and concepts in each of the exercises performed. Thus acquires various
competencies that allows them to face future projects in a more focused way.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
-Análise da teoria musical e a sua relação com as emoções e com a imagem
-Análise de filmes e o seu desenho sonoro
-Exercícios práticos com várias peças audiovisuais e efeitos sonoros.
-A avaliação é contínua e individual com base na resposta aos 3 exercícios propostos, assiduidade e
participação, resultando uma avaliação quantitativa no final do semestre.
-A nota final na avaliação de recurso resulta da seguinte ponderação:
Avaliação contínua: 70%; avaliação de recurso: 30%
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
- Analysis of music theory and its relationship with the emotions and the image
- Movie analysis and its sound design
- Practical exercises with various audiovisual pieces and sound effects.
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- Continuous and individual assessment based on the answer to three proposed exercises, attendance and
participation, resulting in a quantitative evaluation at the end of the semester.
- The final grade in the appeal assessment, results from the following weighting:
Continuous assessment: 70%; appeal assessment: 30%
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Nesta UC é dado especial relevo à evolução do desenho sonoro de uma obra audiovisual e das suas
ligações evolutivas com: a música, a narrativa, a imagem, área geográfica e a sua época temporal. No
campo teórico, a análise de documentários sobre a história da gravação musical, a história da música, a
gravação de determinados álbuns (e/ou filmes) contribuem para o aumento dos campos criativos e para a
aprendizagem de determinado vocabulário. A área sonora usa uma linguagem própria que, apesar de
utilizar as mesmas palavras do campo visual, são aplicadas de uma forma distinta no campo sonoro. Um
dos problemas que existem na área audiovisual consiste na falta de comunicação válida entre os campos
visuais e o campo sonoro: seja com os técnicos de som, seja com os músicos. Esta é uma das vertentes
que a UC tenta ser mais forte.
No séc. XXI, a evolução digital proporcionou ferramentas de composição musical muito avançadas com
possibilidades infinitas. Um primeiros exercício serve para uma iniciação ao software, aos conceitos
musicais, à utilização de bibliotecas de sons, utilização de MIDI e aos efeitos de som.
A música, conjuntamente com os outros elementos sonoros de uma obra audiovisual constituem a banda
sonora. Dependendo do género de projecto e da narrativa, esta banda sonora pode ser mais ou menos
complicada de executar. A banda sonora tem um impacto muito grande na apreciação e percepção geral
de uma obra por parte do público. Os momentos para se lançar uma música numa obra obedecem a
determinados parâmetros: de tempo, ritmo da sequência, ligação com os diálogos/história. A música deve
dar o tom das emoções, como se de uma sugestão ao espectador se tratasse. Deve também acompanhar a
narrativa e sugerir/complementar ambientes. A música pode ser diegética ou não diegética (pode estar, ou
não, "dentro do filme"). Nos seguintes exercícios propostos, todos estes pressupostos devem ser postos
em prática: a concepção de um desenho sonoro de 2 secções de filmes em que as componentes
ambientais e musicais devem reflectir essa concepção. Para cada exercício, é realizada uma primeira
exibição na aula, com a sua correspondente defesa, e posterior secção de debate, análises, críticas e
sugestões. Esta metodologia serve para que haja espírito crítico, para analisar várias soluções sonoras
dentro do mesmo projecto e para dar uma oportunidade de evolução em cada projecto.
Os exercícios propostos nesta UC requerem sempre a utilização de todos os conhecimentos apreendidos
na área de som do curso, embora aplicados de diferentes formas em cada exercício. O relatório final (que
inclui uma abordagem crítica dos processos utilizados em cada exercício) implica que todos os
conhecimentos apreendidos durante a frequência da UC também têm de ser demonstrados numa defesa
escrita do trabalho executado.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In this course unit is given particular emphasis on the evolution of the sound design of an audiovisual
work and its evolutionary links with: music, narrative, image, geographical area and its time period. In
theory, the analysis of documentaries on the history of music recording, music history, recording of
certain albums (and / or films) contribute to the increase in creative fields and for the learning of specific
vocabulary. The sound area uses its own language that, despite using the same words of the visual field,
are applied in a different way in the sound field. One of the problems that exist in the audiovisual area is
the lack of valid communication between the visual field and the sound field: either it's with the sound
technicians, either with the musicians. This is one of the aspects that this course unit tries to be stronger.
In the 21st century, the digital evolution has provided very advanced musical composition tools with
endless possibilities. One of the first exercise is a starter to the software, musical concepts, the use of
sound libraries, use of MIDI and sound effects.
Music together with the other elements of an audiovisual work constitute the soundtrack. Depending on
the genre and design of the narrative, this soundtrack can be more or less complicated to perform. The
soundtrack has a very large impact on the assessment and general perception of a work by the public. The
times to release a song in a work meet certain parameters: time, the sequence rhythm, connection with the
dialogue / story. Music should set the tone of emotions, as a sort of a suggestion to the spectator. It should
also follow the narrative and suggest / complement environments. Music can be diegetic or not diegetic (it
may be, or not, "in the movie"). In the following proposed exercises, all these assumptions should be put
into practice: the conception of a sound design of two sections of films in which the environmental and
musical components should reflect this conception. In each exercise, a first display in the class is held,
with its corresponding defense, followed by sections of debate, analysis, criticism and suggestions. This
methodology serves to create critical thinking, to analyze various sound solutions within the same project
and to give an opportunity of evolution in each project.
The exercises proposed in this course always require the use of all the knowledge acquired in the course
of the sound area, although applied in different ways in each year. The final report (which includes a critical
approach to the processes used in each exercise) implies that all knowledge acquired during the frequency
of course unit must also be stated in a written defense of the work performed.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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-Helmholtz, Hermann, (1954) “On the sensations of tone”, New York: Dover Publications
-Olson, Harry (1967) “Music, physics and Engineering”, New York: Dover Publications
-White, Paul (1993) “Recording production techniques”, Cambridgeshire: SOS Publications
-Alten, Stanley. “Audio in Media”. Belmont: Wadsworth Publishing Company 1998.

Mapa X - História do Cinema Português
6.2.1.1. Unidade curricular:
História do Cinema Português
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Manuel João Preto, 45H
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):
Familiarizar os alunos com a História do Cinema Português, por forma que lhes permita entende-lo nas
suas diversas épocas, géneros e correntes dos primórdios até à atualidade. Embora seja uma cadeira de
História pressupõe competências de Análise de Filmes.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Familiarize the students with the history of Portuguese Cinema, in order to enable them to understand it in
its various eras, genres and currents from the early days to the present day. Although it is a History course
unit, it assumes Movies Analysis skills.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Unidade Curricular de História do Cinema Português em que se pretende, através da história dos filmes,
dos cineastas e das estruturas de produção, captar as principais linhas de força do cinema português, dos
seus primórdios até á atualidade. Neste âmbito, estudar-se-ão as principais obras e cineastas; as
principais ruturas tradição/modernidade; as interceções com as outras artes em Portugal; os pontos
comuns com outras cinematografias e as especificidades do cinema português; as principais clivagens
estéticas do cinema português.
6.2.1.5. Syllabus:
Curricular Unit of History of Portuguese Cinema in what is intended, through the history of movies,
filmmakers and production structures, to capture the main thrust of the Portuguese Cinema, from its
beginnings until the present time.
In this context, it will be studied the main works and filmmakers; the major disruptions tradition /
modernity; the interceptions with the other arts in Portugal; the links with other film industries and the
specifics of the Portuguese cinema; the main aesthetic divisions of Portuguese Cinema.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A UC História do Cinema Português pretende fazer uma longa caminhada sobre o percurso que o cinema
fez desde Aurélio da Paz dos Reis até hoje. Os mais importantes filmes de cada época, os mais marcantes
cineastas dessas mesmas épocas e as principais produtoras, desde a Invicta Filme até ao ICA. Na UC de
História do Cinema Português a preocupação maior é apresentar aos alunos e convidá-los a ver os mais
marcantes filmes da cinematografia portuguesa e a ligação destes conteúdos com toda a produção
artística da época e a sua ligação com as questões sociais e políticas de então, que marcaram e muito toda
a produção artística em Portugal.
Nas aulas e trabalhos que os alunos devem apresentar, a ligação entre os filmes e as correntes artísticas e
de pensamento de cada época são tidas em conta para a construção de uma história da arte em Portugal
no século XX e inícios do século XXI.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The History of Portuguese Cinema course unit wants to take a long walk on the path the movie made since
Aurélio da Paz dos Reis until today. The most important movies in each epoch, the most outstanding
filmmakers of those times and the main producers, from Invicta Film to the ICA. In History of Portuguese
Cinema cpurse unit the biggest concern is to introduce students and invite them to see the most
remarkable films of the Portuguese cinematography and the connection of this content with all the artistic
production of its time and its connection with social issues and policy of those times, that marked a lot all
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artistic production in Portugal.
In classes and assignments that students must submit the link between movies and artistic trends and
thought at each epoch are taken into account for the construction of an art history in Portugal in the
twentieth century and early twenty-first century.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Será adotada uma exposição teórica que suscite o desenvolvimento do trabalho dos alunos no sentido de
um aprofundamento de conhecimentos que possam ser partilhados.
Além de indicações bibliográficas gerais, será dado acompanhamento a cada aluno no desenvolvimento
do seu trabalho pessoal.
A avaliação será periódica, com exame final, mas serão também apresentados trabalhos escritos.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
A theoretical exposure which gives rise to the development of students' work towards a deepening of
knowledge that can be shared will be adopted.
In addition to general bibliographical information it will be given to each student an accompaniment of the
development of their personal work.
The evaluation will be periodic, with final exam, but it will also be presented written work.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A forma de abordar esta UC é essencialmente por exposição teórica e um importante “convite” à consulta
e estudo da bibliografia apresentada no programa desta UC.
Cada aluno deve apresentar um trabalho de pesquisa que marque o seu gosto e interesse pessoal. Este
trabalho que é desenvolvido na maior parte do semestre é acompanhado individualmente pelo professor
para poder ter o nível de profundidade que é reclamado para alunos finalistas de um Curso de Cinema e
Audiovisual.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The way to address this course unit is essentially through theoretical exposition and an important
"invitation" to the query and study of literature in the program of this course.
Each student must submit a research paper to mark their personal taste and interest. This work, which is
developed in most of the semester, is accompanied individually by the teacher in order to have the level of
depth that is demanded to final year students of a Cinema and Audiovisual Course.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
AA. VV., Portugal: Um retrato cinematográfico, Lisboa, Número – Arte e Cultura, 2004.
AREAL, Leonor, Cinema Português – Um País Imaginado (2 vol.), Lisboa, Edições 70,
2011.
COSTA, Henrique Alves, Breve História do Cinema Português, Lisboa, Instituto de
Cultura Portuguesa, M.E.I.C., Secretaria de Estado da Investigação Científica, 1978.
GRILO, João Mário, O cinema da não-ilusão – histórias para o cinema português, Lisboa,
Livros Horizonte, 2006.
PINA, Luís de, História do Cinema Português, Mem Martins, Publicações EuropaAmérica, 1986.

Mapa X - Projeto I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projeto I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Miguel Martins Moreira, 60H
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):
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Os alunos deverão aprofundar competências técnicas, estratégicas e criativas em todas as etapas de
desenvolvimento
de projectos audiovisuais de ficção (criação, pré-produção, e preparação da produção, pós-produção e
divulgação dos
mesmos).
Deverão igualmente perceber a hierarquia na profissão e fomentar o trabalho em grupo, sem deixar de
manifestar uma
atitude crítica autoral, profissional e interventora nos projectos a apresentar, baseados em critérios
adequados ao
âmbito académico e profissional.
Perceber a importância do Pitching no sucesso de um produto audiovisual (de ficção).
Saber preparar um Package completo para uma curta-metragem que possa servir uma BOLSA DE
PROJECTOS
disponíveis para produzir no módulo seguinte (Projecto II).
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students should deepen technical competencies, strategies and creative skills in all developmental stages
of audiovisual projects of fiction (creation, pre-production, and preparation of production, post-production
and dissemination of thereof).
They should also understand the hierarchy in the profession and foster teamwork, while maintaining an
authorial critical attitude, professional and intervening in the projects to be submitted, based on
appropriate criteria to the academic and professional fields.
Realize the importance of Pitching in the success of an audiovisual (fiction).
Know how to prepare a complete Package for a short film that can serve the PROJECTS GRANT available
to produce in the next module (Project II).
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Definição de metodologias de trabalho para os projectos audiovisuais da disciplina.
Técnicas, competências e estratégias necessárias ao desenvolvimento criativo de projectos audiovisuais
de ficção
(essencialmente de curta-metragem).
Análise teórica e prática das várias etapas de desenvolvimento de projectos audiovisuais, seja na criação,
pré-produção,
produção, pós-produção e divulgação dos mesmos, desde a escrita do argumento, ao pitching do
projecto, ao
orçamento, reperage, definição de equipas, storyboard e planificação (com conceitos de realização), mapa
de trabalho,
ensaios técnicos e casting, plano de financiamento e de distribuição, plano de marketing, etc.
Estruturação, organização e preparação de projectos audiovisuais colectivos a apresentar pelos alunos
(PACKAGES
AUDIOVISUAIS).
6.2.1.5. Syllabus:
Definition of work methods for audiovisual projects of the discipline.
Techniques, skills and strategies necessary for the creative development of fiction audiovisual projects
(essentially short film).
Theoretical and practical analysis of the various stages of development of audiovisual projects, whether in
creation, pre-production, production, post-production and dissemination thereof, since the writing of the
argument, to the pitching of the project, the budget, reperage, definition of teams, storyboard and planning
(with directing concepts), working map,
technical rehearsals and casting, financing and distribution plan, marketing plan, etc.
Structuring, organization and preparation of collective audiovisual projects to be submitted by students
(AUDIOVISUAL PACKAGES).
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A Unidade curricular (UC) de Projeto I, apesar da sua natureza teórico-prática, tem uma predominância
sobretudo na vertente prática, uma vez que se pretende que os alunos venham a adquirir competências
que lhes permitam desenvolver projetos audiovisuais, concretamente no formato de curta-metragem de
ficção através da preparação de um Package de Produção, onde as funções e as áreas do Argumento,
Produção, Realização, Direção de Fotografia e Direção Artística sejam direcionadas para a criação de uma
bolsa de projetos disponíveis para filmar no curso (e na UC de Projeto II) de acordo com os interesses dos
alunos.
Na seleção dos conteúdos de apoio (nomeadamente autores e respetivos filmes), a escolha recaiu sobre o
cinema ocidental, com os seus dois grandes modelos de produção (o do cinema de autor e o mainstream
norte-americano)por se afigurarem como os mais presentes no cinema português.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The Project I curricular unit, despite its theoretical and practical nature, has a predominance especially in
practical part, since it is intended that students will acquire skills to develop audiovisual projects,
specifically in the fiction short film format by preparing a Production Package, where the functions and
areas of Argument, Production, Direction, Photography Direction and Artistical Direction are directed to the
creation of a project grant available to film in the course (and Project II course unit) according to the
interests of students.
In the selection of support contents (including authors and respective movies), the choice fell on the
western theater, with its two large production models (the author cinema and the American mainstream)
because it seems they are the most active in the Portuguese cinema.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Seminários teóricos e práticos sobre as várias etapas do ciclo da produção audiovisual, especificamente
na criação de
um Package de um projecto de produção de uma curta-metragem de ficção, seja na sua valência técnica,
seja na
artística.
Apoio e orientação dos projectos dos alunos.
Avaliação contínua (assiduidade, pontualidade, interesse, participação, aprendizagem) – 50%
Projecto Prático (trabalho de grupo): preparar um PACKAGE DE PRODUÇÃO para uma ficção de cerca de
10m
disponível para realizar pelos alunos no Módulo PROJECTO II no segundo semestre) – 50%
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and practical seminars on the various stages of the audiovisual production cycle, specifically
in creating a Package of a project to produce a fiction short film, whether in its technical valence, or in the
artistic one.
Support and guidance of the projects of the students.
Continuous evaluation (attendance, punctuality, interest, participation, learning) - 50%
Practical project (group work): prepare a PRODUCTION PACKAGE for a fiction of about 10m, available to
be directed by students in ModulePROJECT II in the second semester) - 50%
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Tendo em conta as necessárias competências que os alunos deverão adquirir no termo da Unidade
Curricular (UC) de projeto I, sejam elas técnicas ou artísticas, logísticas ou inerentes à comunicação,
próprias do meio audiovisual, e durante todas as etapas de desenvolvimento de projetos de ficção, o
formato privilegiado na UC (desde a escrita do argumento, à pré-produção, produção e pós-produção e
respetiva divulgação); e tendo igualmente em conta o fundamental fomento do trabalho em grupo,
hierarquizado em equipas, com critérios que respeitem o âmbito profissional.
A decisão da UC de Projeto I assentar no uso de metodologias baseadas em curtos e variados seminários
teórico/práticos sobre as variadas etapas do ciclo de produção audiovisual, especificamente através da
criação de um Package de produção de uma curta-metragem de ficção, devidamente acompanhado pelo
professor, é justificada pelo facto de permitir a devida preparação dos alunos para os modelos de criação
e produção existentes no mercado profissional do audiovisual, particularmente em ficção.
Embora o processo de criação parta sempre do conceito de autoria (que será incentivada nas aulas, seja
como Argumentista, Realizador, Produtor, Diretor Artístico e Diretor de Fotografia), esta metodologia,
duplamente teórica e prática obriga o aluno a confrontar-se com os problemas artísticos e técnicos da
criação audiovisual, procurando perceber o equilíbrio entre os seus desejos intrínsecos, enquanto autor, e
a real atividade profissional alicerçada no trabalho de grupo, hierarquizada em funções de chefia de
equipas e nas opções dos decisores externos aos autores além do decisor final que é o público.
O Package de produção a desenvolver na UC de Projeto I, feito em grupo, sem descartar a criatividade
individual, obrigará os alunos a passar diretamente pelas principais atividades de produção de um filme,
sensibilizando-os para os ambientes polivalentes, complexos e dinâmicos que se encontram na produção
audiovisual profissional contemporânea, nomeadamente ficção.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Taking into account the necessary skills that students should acquire at the end of the course unit of
Project I, whether technical or artistic, logistical or inherent to the communication typical of the audiovisual
medium, and during all fiction project development steps, the preferred format at the course unit (since the
writing of the argument, the pre-production, production and post-production and respective disclosure);
and also taking into account the fundamental promotion of group work, hierarchical in teams, with criteria
that respect the professional level.
The Project I course unit decision of placing on the use of methodologies based on short and varied
theoretical / practical seminars on the various stages of audiovisual production cycle, specifically through
the establishment of a producing Package of a fiction short film, duly supported by the teacher, is justified
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by the fact that it allows a proper preparation of students for models of creation and production existing in
the professional audiovisual market, particularly in fiction.
Although the creation process always starts from the concept of authorship (which will be encouraged in
the classroom, whether it's as Screenwriter, Director, Producer, Artistic Director and Director of
Photography), this methodology, both theoretical and practical requires the student to confront the artistic
and technical problems of audiovisual creation, seeking to realize the balance between their intrinsic
desires, as author, and the actual occupation founded on group work, hierarchical in team leadership
functions and options of decision makers external to authors besides the final decision maker which is the
public.
The production Package in development in the project I course unit, done in group, without discarding
individual creativity, requires students to pass directly through the main activities of production of a film,
making them aware of the multi-purpose, complex and dynamic environments that are found in
contemporary professional audiovisual production, including fiction.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
MCKEE, Robert – STORY: Story: substance, structure, style, and the principles of screenwriting. New York,
Harper Entertainment,1997. ISBN: 0-06-039168-5 (existente na biblioteca da escola com a Cota: G4/486).
KATZ, Steven D. – SHOT BY SHOT: film directing - visualing from concept to screen. Stoneham, Focal
Press,1991.
ISBN: 0-941188-10-8 (existente na biblioteca da escola com a Cota: G4/559).
AUMONT, Jacques – O CINEMA E A ENCENAÇÃO. Lisboa, Edições Texto e Grafia, 2006. ISBN: 978-9898285-33-1
(existente na biblioteca da escola com a Cota: G4/532).
RABIGER, Michael – Directing, Film Techniques and Aesthetics. Oxford, Focal Press, 1997. ISBN: 978-0240-808826
WORTHINGTON, Charlotte - Producing. Lausanne, AVA Publishing, 2009. ISBN: 2-940373-57-4

Mapa X - Pós-Produção
6.2.1.1. Unidade curricular:
Pós-Produção
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Miguel Martins Moreira, 45H
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):
Os alunos deverão adquirir competências teóricas e práticas nas técnicas e estratégicas criativas de toda
a cadeia de
pós-produção de projetos audiovisuais de ficção (edição, correção de cor, tracking, estabilização, croma e
composição,
criação de créditos, genéricos e masterização em DVD).
Deverão, igualmente, dominar algum do software habitualmente usado na pós-produção audiovisual (e
existente na
escola), como por exemplo, o pacote da Adobe CC e o pacote da Apple FinalCut Studio 3 (entre outros).
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students should acquire theoretical and practical skills in the technical and creative strategic of the whole
chain of
post-production of a fiction audiovisual projects (editing, color correction, tracking, stabilization, chroma
and composition,
creating credits, generic and mastering in DVD).
They should also master some of the commonly used software in the audiovisual post-production (and
existing in
school), such as the Adobe CC pack and Apple FinalCut Studio3 package (among others).
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Linguagem Audiovisual (revisões). Teoria e prática da Montagem não-Linear de Vídeo (módulo avançado).
Conceitos
estéticos de Composição de Imagem. Workflows de Edição e pós-produção. O storyboard na pós-
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produção.
O Estado da Arte na pós-produção atual no cinema.
O sinal vídeo digital e seus princípios informáticos. Vídeo SD e HD. Normas, formatos e codecs. “Chroma
Key”,
Máscaras e Composição digital. Compressão e “Color Space”.
Apple Final Cut Pro e Premiere CC (entre outros softwares disponíveis). Utilização do After Effects na pósprodução.
Teoria básica da luz/Cor e da percepção humana. Correção de cor e Grading. Domínio essencial do
software Apple
Color (e Davinci Resolve) na correção de cor.
Remoção digital de elementos na imagem. Estabilização da imagem e conceitos de Tracking.
Criação essencial de grafismos, títulos, créditos e transições.
Authoring em DVD Studio Pro e CS6 Encore com criação de menus.
6.2.1.5. Syllabus:
Audiovisual language (revisions). Theory and practice of the Non-Linear Video Montage (advanced
module). Aesthetic concepts of Image Composition. Workflows of editing and post-production. The
storyboard in post-production.
State of the Art in the current post-production on the film.
The digital video signal and its informatical principles. SD and HD video. Standards, formats and codecs.
"Chroma Key" Masks and digital composition. Compression and "Color Space".
Apple Final Cut Pro and Premiere CC (among other software available). Using After Effects in postproduction.
Basic theory of light / color and human perception. Color Correction and Grading. Essential domain of
software Apple Color (and Davinci Resolve) in color correction.
Digital removing of elements in the image. Image stabilization and Tracking concepts.
Essential creation of graphics, titles, credits, and transitions.
Authoring in Studio Pro DVD and CS6 Encore with creating menus.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Mesmo que ancorada numa imprescindível componente teórica (no que respeita à linguagem
cinematográfica e aos seus conceitos sobre Montagem), a unidade Curricular (UC) de Pós-Produção regese por uma efetiva valência prática, uma vez que se pretende que os alunos adquiram modelos criativos e
competências técnicas em todo o fluxo de trabalho da cadeia de pós-produção audiovisual, sobretudo na
ficção, mas também extensivas a qualquer outro formato audiovisual. Os trabalhos práticos a concretizar
na UC pretendem imitar a experiência mais complexa da pós-produção, com exigências de perfeccionismo
e a noção clara a hierarquia e liderança durante o trabalho produtivo e criativo da equipa, nomeadamente a
relação entre o técnico de pós-produção e a equipa de produção, realização e imagem.
Todos os conteúdos e métodos de aprendizagem da UC de Pós-Produção justificam o objetivo mais
abrangente de permitir a interdisciplinaridade desta cadeira com as outras UCs do curso.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Even if anchored in a crucial theoretical component (with regard to film language and its concepts of
montage), the course unit of Post Production is governed by an effective practical valence, because it is
intended that students acquire creative models and technical competencies across the workflow of
audiovisual post-production chain, especially in fiction, but also extended to any other audiovisual format.
The practical work to be achieve at the course unit intends to imitate a more complex experience of postproduction, with demands for perfectionism and the clear notion of hierarchy and leadership during the
productive and creative work of the team, particularly the relationship between post-production technician
and the production team, directing and image.
All content and learning methods of Post Production justify the broader purpose of enabling the
interdisciplinarity of this course unit with the other disciplines of the course.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exercícios práticos na sala de aula dedicados às várias etapas da pós-produção audiovisual (sobretudo na
ficção em
formato digital), seja na sua valência técnica, seja na artística.
Apoio e orientação nos projetos finais da disciplina a realizar pelos alunos.
Avaliação continua: assiduidade, pontualidade, interesse, participação, aprendizagem (resolução na sala
de
aula de trabalhos práticos propostos durante o semestre) – 50%
Projeto Prático (grupos de 2 alunos): edição, correção de cor, pós-produção e masterização em DVD de um
spot de ficção (imagens e sons propostos pelo professor) – 50%
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Practical exercises in the classroom dedicated to the various stages of audiovisual post-production
(especially in digital format fiction), whether in its technical valence, either in the artistic one.
Support and guidance in the final projects of the discipline to be undertaken by students.
Continuous evaluation attendance, punctuality, interest, participation, learning (resolution in the classroom
of the practical work proposed during the semester) - 50%
Practical project (2 students groups): editing, color correction, post-production and DVD mastering of a
fictional spot (images and sounds proposed by the teacher) - 50%
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Tendo em conta as fundamentais competências que os alunos deverão adquirir na Unidade Curricular (UC)
de Pós-Produção, sejam elas teóricas e artísticas, sejam sobretudo técnicas, devido à forte tecnologia
envolvida nesta etapa da produção audiovisual, implicando um domínio imprescindível de hardware ao
nível informático (e não só) e de múltiplos softwares modernos, na área do vídeo, imagem e grafismo,
alguns mesmo de elevado grau de sofisticação, mas indispensáveis à concretização dos objetivos de
qualquer produto audiovisual; e tendo igualmente em conta a fundamental necessidade de potenciar o
trabalho em grupo, sempre hierarquizado em equipas independentes, com critérios que respeitem o rigor
profissional.
A decisão da UC assentar, após introduções teóricas dos conteúdos respetivos, sobretudo no uso de
metodologias baseadas em exercícios práticos realizados e/ou corrigidos na sala de aula, dedicados às
várias etapas da pós-produção audiovisual (sobretudo na ficção em formato digital), com a respetiva
orientação por parte do professor, é justificada pela razão deste método permitir a devida preparação dos
alunos para trabalhar nos modelos de pós-produção existentes no mercado profissional do audiovisual,
particularmente na ficção.
Embora o processo de criação tenha sempre em atenção a ideia da autoria ( que será, obviamente
incentivada nas aulas, seja a figura do Montador/Editor, seja através do Colorista, durante o Grading), esta
metodologia, duplamente teórica e prática, obriga o aluno a confrontar-se com os problemas artísticos e
técnicos inerentes à criação audiovisual, obrigando-o ao necessário equilíbrio entre os seus desejos
intrínsecos, enquanto autor, e a real atividade profissional alicerçada no trabalho de grupo, hierarquizada
em funções de chefia, nas opções dos decisores externos, além da receção do público e, na actividade de
cumprir prazos apertados e requisitos técnicos de exigência que a atividade específica da pós-produção
implica.
Embora sempre adequados aos limites da sua carga horária, evidentemente que a coerência da
metodologia para a UC é igualmente comprovada pelas várias experiências anteriores de alunos sempre
com o desempenho positivo nas áreas do audiovisual quando a componente tutorial da UC visa a
preparação e execução dos seus projetos pessoais. O caso da pós-produção não é excepção.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Taking into account the critical skills that students should acquire in the Post Production course unit,
whether it's theoretical and artistical, or mainly technical, due to the strong technology involved in this
stage of audiovisual production, implying an essential domain of the hardware computer level (and
beyond) and multiple modern software in video area, image and graphics, some even highly sophisticated,
but essential to achieving the goals of any audiovisual product; and also taking into account the critical
need to enhance group work, always hierarchical in independent teams, with criteria that respect the
professional rigor.
The decision of settling the course unit, after theoretical introductions of the respective contents,
especially in the use of methodologies based on practical exercises performed and / or corrected in the
classroom, dedicated to the various stages of audiovisual post-production (especially in digital format
fiction) with the respective guidance from the teacher, is justified because this method allows the proper
preparation of students to work in the existing post-production models in the professional audiovisual
market, particularly in fiction.
Although the creation process always keep in mind the idea of authorship (which will obviously be
encouraged in the classroom, either withthe figure of the Assembler / Editor, either by Colorist during
Grading), this methodology, theoretical and practical, requires the student to be confronted with the artistic
and technical problems inherent in audiovisual creation, forcing him to the necessary balance between
their intrinsic desires, as author, and the real professional activity founded on group work, hierarchical in
leadership duties, in the options of external decision makers, in addition to reception the public and in the
business of meeting tight deadlines and technical requirements of demands that the specific activity of the
post-production entails.
Although always appropriate to the limits of their workload, of course that the consistency of methodology
for the course unit is also proven by several previous experiments of students always with the positive
performance in the areas of audiovisual when the tutorial component of the course unit aims to preparing
and implementing their personal projects. The case of post-production is no exception.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
DANCYGER, Ken – The Technique of Film and Video Editing. Oxford, Focal Press, 2011. ISBN 978-0-24081397-4
(existente na biblioteca da escola com a Cota: G4/3).

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=b61cced3-8867-82ef-53bf-... 2018-07-11

ACEF/1415/23442 — Guião para a auto-avaliação

Página 92 de 115

GLEBAS, Francis – Directing the story: professional storytelling and storyboarding techniques for live
action and
animation. Oxford, Focal Press, 2009. ISBN: 978-0-240-81076-8 (existente na biblioteca da escola com a
Cota:
G4/558).
SCHIAVONE, Roberto – Montar um filme. Avanca, Cine-Clube de Avanca, 2003. ISBN: 972-98588-7-X
(existente na
biblioteca da escola com a Cota: G4/555).
HULLFISH, Steve – The Art and Technique of Digital Color Correction. Oxford, Focal Press, 2008. ISBN 9780-24080990-8
BYRNE, Bill – The Visual Effects Arsenal. Oxford, Focal Press, 2009. ISBN: 978-0-240-81135-2
EXTRA: Manuais do software usado no módulo (download gratuito em www.apple.com e www.adobe.com)

Mapa X - Cinema de Animação, 45H
6.2.1.1. Unidade curricular:
Cinema de Animação, 45H
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Álvaro Graça de Castro Feijó Feijó
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):
Compreender os princípios básicos das imagens animadas, e as principais técnicas da Animação.
Familiarização com os meios técnicos ligados às imagens em movimento.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understand the fundamentals of motion pictures, and the main techniques of animation.
Familiarization with the technical means related to moving images.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Princípios básicos das imagens em movimento: Trajectória, Relação Espaço-Tempo: Movimentos lentos
vs rápidos; curtos vs longos. Expressividade dos movimentos. Aceleração, desaceleração, pausas e
irregular. Ritmo
Equipamentos básicos para o Cinema de Animação: Cameras, scaners, lunch box, computadores e
softwares (Stop Motion Pro, Monkey Jam, Dragon Stop Motion) and animation film directors associations
Diversas técnicas do Cinema de Animação
Experiências práticas em diversas técnicas da Animação: Desenho, recortes / colagens / silhuetas, after
effects, objectos / marionetas e pixilação.
6.2.1.5. Syllabus:
Basic principles of the moving image: Path, Space-Time Relationship: slow vs fast movements; short vs
long. Expressiveness of movements. Acceleration, deceleration, breaks and irregular. Rhythm
Basic equipment for Animated Film: Cameras, scanners, lunch box, computers and software (Stop Motion
Pro, Monkey Jam, Dragon Stop Motion) and trucas
Several techniques of Animated Film
Practicalxperiences in various techniques of Animation: Design, clippings / collages / silhouettes, after
effects, objects / puppets and pixilation.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Nesta disciplina de introdução ao Cinema de Animação com uma carga horário tão diminuta só é mesmo
possível dar um apanhado geral sobre as potencialidade oferecidas pelo Cinema de Animação, abrindo as
perspetivas aos alunos para este mundo específico, geralmente pouco conhecido e muitas vezes
menosprezado.
Não de pretende formar animadores mas sim fornecer aos alunos as ferramentas mínimas necessárias à
compreensão do funcionamento da ilusão das imagens em movimento, os princípios básicos da Animação
e algumas das suas técnicas, ferramentas estas que os alunos poderão posteriormente desenvolver se
assim o desejarem.
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Os alunos são convidados a realizarem exercícios práticos. No final do Semestre pretende-se que os
alunos tenham uma visão mais abrangente das possibilidades oferecidas pelo Cinema de Animação, tanto
em termos da essência da Animação, como da diversidade de opções técnicas e estéticas e ainda um
conhecimento básico da tecnologia que suporta esta forma de Arte.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In this course of introduction to animation film, with such a small amount of time, it's only possible to give
an overview on the potential offered by the Animation Film, opening the prospects to students for this
particular world, often little known and often overlooked.
Not intended to form animators but to provide students with the minimum tools necessary to
understanding of the functioning of the illusion of moving images, the basic principles of animation and
some of its techniques, tools that these students may develop later if they wish.
Students are invited to perform practical exercises. At the end of the semester is intended that students
have a more comprehensive view of the possibilities offered by the Animation Film, both in terms of the
essence of Animation, as several technical and aesthetic options and even a basic understanding of the
technology that supports this Art form.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exercícios práticos de animação em diversas técnicas do Cinema de Animação: Desenho, Recortes,
Silhuetas, Colagens, Multiplano, Areia, Objectos, Marionetas planas, Marionetas, Plasticina, Pixilação,
Flash e After Effects, aplicando os conceitos básicos da expressividade dos movimentos: aceleração,
desaceleração, pausas e irregular.
Sincronismo entre a imagem e o som.
Manuseamento de equipamentos básicos para o Cinema de Animação e cuidados a ter na sua utilização.
Critérios para a avaliação:
Assiduidade:. 30%
Compreensão dos princípios, expressividade da animação e qualidade visual e de apresentação. 30%
Exercícios práticos nas diversas técnicas – Qualidade cinematográfica e visual, originalidade das soluções
apresentadas, rigor no trabalho, expressividade das animações. 35%
Relatório final individual – rigor da análise do trabalho desenvolvido, apresentação – 5%
Em caso de exame de recurso a avaliação contínuo contará 70% e a nota do exame 30%
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Practical exercises on various animation techniques of Animated Film: Design, Scraps, Silhouettes,
Collages, Multiplane, Sand, Objects, flat puppets, puppets, Clay, pixilation, Flash and After Effects,
applying the basic concepts of expressiveness of movement: acceleration , deceleration, breaks and
irregular.
Synchronization between picture and sound.
Handling of basic equipment for Animated Film and the cares necessary while using them.
Criteria for assessment:
Attendance : 30%
Understanding of the principles, expressiveness of animation and visual quality and presentation. 30%
Practical exercises in the various techniques - film and visual quality, originality of these solutions, rigor at
work, expressive animations. 35%
Individual final report - accuracy of analysis of the work developed, presentation - 5%
In the case of an appeal examination, continuous assessment will be worth 70% and the exam grade 30%
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Sendo esta disciplina eminentemente prática, não deixa de ter uma componente teórica importante, para
que os exercícios realizados sejam entendidos nas suas funções intrínsecas e na sua estruturação básica.
Só assim será possível retirar ilações para futuros trabalhos nesta área. Neste contexto os alunos são
convidados a analisar os resultados que vão obtendo e a refletir sobre o que estão a fazer para
compreender e interiorizar os conceitos básicos, consolidando assim os conceitos básicos das imagens
em movimento.
Os resultados obtidos em anos anteriores têm variado muito, entre o excelente e verdadeiramente
excecional, com trabalhos desinteressantes e medíocres. Estas discrepâncias devem-se, no meu entender
a dois grandes fatores: o interesse e a motivação individual de cada aluno, bem como das suas
capacidades artísticas e à disponibilidade nem sempre demonstrada em aderirem a realizarem trabalhos
de grupo.
Temos, por vezes, respondido a desafios exteriores à escola, concursos, projetos de colaboração
diferenciados e, nestes casos, a motivação dos alunos tem sido quase sempre surpreendente e os
resultados muito mais interessantes.
Mas nem sempre tenho conseguido encontrar estas motivações exteriores e nessas ocasiões o trabalho
egocêntrico tem tendência a ganhar terreno e, devido ao tempo extremamente limitado disponível nesta
disciplina, agravado com a quantidade de trabalho de paciência e minúcia exigidos pela Animação, os
resultados assim obtidos ficam geralmente aquém das expetativas, basicamente o mesmo e os métodos
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de ensino também, no entanto os resultados são muito diferentes consoante as motivações individuais de
cada aluno.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Being this discipline eminently practical, it still has an important theoretical component, so that the
exercises performed are understood in their intrinsic functions and in its basic structure. Only then
lessons for future work in this area can be drawned. In this context the students are asked to analyze the
results that are obtaining and to reflect on what they are doing to understand and internalize the basic
concepts, thus consolidating the basics of moving images.
The results obtained in previous years have varied greatly between the excellent and truly exceptional, with
dull and mediocre work. These discrepancies are due, in my view to two major factors: the interest and
individual motivation of each student as well as their artistic abilities and the willingness not always
demonstrated in adhering to undertake group work.
We have sometimes responded to external challenges to the school, competitions, different collaborative
projects and in these cases, the motivation of students has almost always been amazing and the results
much more interesting.
But I have not always been able to find these external motivations and at such times egocentric work tends
to gain ground and, due to the extremely limited time available in this course unit, compounded with the
amount of work of patience and detail required by the animation, the results thus obtained are usually
short of expectations, basically the same and the teaching methods too, however the results are very
different depending on the individual motivations of each student.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Teaching With Animation – manual disponível gratuitamente em www.animwork.dk/twa
Disney Animation: The Illusion of Life – Frank Thomas e Ollie Johnston – ISBN : 0-89659-233-2
The Animator’s Survival Kit – Richard Williams – ISBN 0-571-20228
The Animation Bible – Maureen Furniss – ISBN 978-1-85669-550-3
The Fundamentals of Animation – Paul Wells – ISBN 10: 2-940373-02-7

Mapa X - Caracterização
6.2.1.1. Unidade curricular:
Caracterização
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Helena Isabel Carneiro Guerreiro, 30H
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):
Reconhecer e dominar o uso dos diversos materiais utilizados na caraterização;
Elaborar ficha e esboços para diferentes personagens;
Concretizar diferentes maquilhagens, usando uma metodologia de concretização em aula.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Recognize and master the use of various materials used in the characterization;
Develop sheet and sketches for different characters;
Realising different make-up, using an embodiment of methodology in class.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A caraterização e o ator;
Anatomia facial;
Princípios de luz e sombra aplicados à caraterização;
Os diferentes materiais e técnicas utilizadas na caraterização;
Concretização de diferentes maquilhagens e efeitos especiais para teatro
6.2.1.5. Syllabus:
The characterization and the actor;
Facial anatomy;
Principles of light and shade applied to characterization;
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Different materials and techniques used in characterization;
Achievement of different make-up and special effects for theater
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão organizados de modo dotar os alunos dos objectivos gerais e
específicos da unidade curricular.
Esses objectivos assentam nos conhecimentos teóricos e práticos que se prendem com a especificidade
da caracterização e efeitos especiais, adaptados ao desenvolvimento da personagem e à prática
cinematográfica.
O estudo teórico da estrutura óssea, da luz e sombra, da teoria da cor, dos materiais técnicos para efeitos
especiais, entre outros, é complementado com exercícios práticos feitos pelos alunos, acompanhados e
corrigidos em aula, que são registados fotograficamente e que resultarão num portefólio individual, no
final do semestre.
Como suporte a cada aula, há uma bibliografia específica, disponibilizada aos alunos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus are arranged in order to equip students with the general and specific objectives of the course
unit.
These objectives are based on the theoretical and practical knowledge concerning to the specificity of
characterization and special effects, adapted to the development of character and film practice.
The theoretical study of bone structure, light and shade, of color theory, technical materials for special
effects, among others, is complemented with practical exercises done by the students, monitored and
corrected in class, which are recorded photographically and that will result in a individual portfolio at the
end of the semester.
In support of each class, there is a specific bibliography, available to students.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação de dispositivos multimédia e livros técnicos.
Execução de exercícios em aula.
Pesquisa orientada.
Avaliação contínua
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentation of multimedia devices and technical books.
Implementation of in-class exercises.
Oriented research.
continuous evaluation
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os resultados da aprendizagem na unidade curricular têm sido extremamente positivos.
A introdução dos conteúdos teóricos, com exemplos de imagens e bibliografia específica, resultam na fácil
compreensão e reflexão sobre os mesmos, por parte dos alunos.
A execução demonstrativa feita pelo do professor, em aula, permite a assimilação dos conteúdos, e a
percepção dos passos inerentes à concretização dos exercícios propostos.
Os exercícios práticos realizados pelos alunos dotam-nos das competências gerais e específicas
propostas pela unidade curricular, e criam o suporte necessário à compreensão e execução técnica dos
conteúdos programáticos, resultando numa aprendizagem efectiva.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The learning outcomes for the course unit have been extremely positive.
The introduction of the theoretical concepts with examples of images and specific bibliography, result in
easy understanding and reflection about them, by the students.
The demo execution made by the teacher in class, allows the assimilation of content and the perception of
the steps involved in the achievement of the proposed exercises.
Practical exercises performed by students endows them of general and specific competences proposed by
the course unit, and create the necessary support to the understanding and technical implementation of
the syllabus, resulting in effective learning.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
HOLT, Michael. Costume and Make-Up. New York: Ed. Phaidon, 1993
BAKER, Patsy. Wigs & Make-Up for Theatre, Television and Film
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SOLMER, Antonino. Manual de Teatro. Lisboa: Ed. Temas e Debates, 2005
KEHOE, Vincent J. R. Special Make-Up Effects.

Mapa X - Documentário Cinematográfico
6.2.1.1. Unidade curricular:
Documentário Cinematográfico
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Melo Ferreira, 75H
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Manuel Fernando da Costa e Silva
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
- Abordagem dos aspectos conceptuais que resultam de diferentes autores, correntes e modos
documentais, assim
como o contributo introduzido pelo desenvolvimento técnico dos equipamentos de som e imagem.
- Realização prática de documentários, desde a pré-produção, produção, realização e pós-produção.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Approach to conceptual aspects that result from different authors, currents and documentary modes as
well
as the contribution introduced by the technical development of sound and imaging equipment.
- Practical performance of documentaries, from pre-production, production, directing and post-production.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- O conceito de documentário e a sua diversidade (abordagem cronológica; o filme documento e as
primeiras
narrativas fílmicas; o experimentalismo das vanguardas cinematográficas e suas sinfonias urbanas; o
contributo do
movimento documentarista britânico e norte-americano; o free cinema do pós-guerra e a procura do som
direto;
cinéma verité e direct cinema; a revolução da captura digital dos registos do quotidiano; fazer documental;
etc.).
- Realização (em grupo) de documentários: pré-produção, produção, rodagem, montagem e pós-produção.
6.2.1.5. Syllabus:
- The concept of documentary and its diversity (chronological approach, the film document and the first
film narratives; experimentalism of cinematographic vanguards and its urban symphonies; the contribution
of the British and North American documentary movement, the free post-war film and demand to direct
sound; cinéma verité and direct cinema; the revolution of digital capture of everyday records; do
documentary, etc.).
- Performing (in group) documentaries: pre-production, production, shooting, editing and post-production.
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 objetos
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):
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Abordagem teórica, através do visionamento e debate dos documentários apresentados pelo professor e
pelos alunos.
Abordagem prática, resultante do acompanhamento e rodagem dos documentários.
- Avaliação contínua (assiduidade, pontualidade, interesse e participação) – 30%
- Projeto Prático (trabalho de grupo): realização de Documentário com MÁXIMO de 20m de duração – 40%
- Apresentação individual, na sala de aula, de um Documentário proposto por cada aluno, seguido de
debate sobre a
temática e a realização respectiva (acompanhado de relatório sobre o DOC apresentado, a entregar no final
da
disciplina) – 30%
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical approach, through the viewing and discussion of documentaries presented by the teacher and
the students.
Practical approach resulting from monitoring and shooting documentaries.
- Continuous evaluation (attendance, punctuality, interest and participation) - 30%
- Practical Project (group work): Documentary performing with duration 20m MAX - 40%
- Individual submission, in the classroom, of a Documentary proposed by each student, followed by debate
on the
theme and its direction (together with the submitted report on the presented DOC, to be delivered at the
end of
discipline) - 30%
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Tendo em conta as necessárias competências que os alunos deverão adquirir no termo da Unidade
Curricular (UC) de Documentário Cinematográfico, sejam elas teóricas ou artísticas, técnicas ou logísticas,
indo desde a abordagem dos aspectos conceptuais que resultam de diferentes autores, correntes e modos
documentais, do contributo introduzido pelo desenvolvimento técnico dos equipamentos de som e
imagem, assim como da aquisição de competências práticas na realização de documentários, fomentando
o trabalho em grupo:
A UC assenta no uso de metodologias baseadas numa abordagem teórica através do visionamento,
análise e debate de documentários diversificados, sugeridos quer pelo professor quer pelos alunos, além
da abordagem prática, resultante na realização de documentários feitos pelos alunos, devidamente
acompanhados pelo professor. Desta forma prepara-se o aluno para os desafios de criação próprios dos
documentários cinematográficos (afastado do conceito de documentário televisivo, evitando a reportagem
ou o jornalístico) apelando a uma autoria crítica sobre a leitura do real (e a ideia de verdade) obrigando-o a
procurar o devido equilíbrio entre o uso da técnica e da linguagem, durante o registo do real, além dos
seus desejos intrínsecos, enquanto autor, e a tentativa de produzir um documento audiovisual não
ficcionado e isento de manipulações que o desvirtuam.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Taking into account the necessary skills that students should acquire at the end of the course unit,
whether theoretical or artistic, technical or logistical, ranging from addressing the conceptual aspects that
result from different authors, currents and documentary modes, to the contribution introduced by the
technical development of sound and image equipments, as well as the acquisition of practical skills in
making documentaries, encouraging group work:
The course unit rests on the use of methodologies based on a theoretical approach by the viewing,
analysis and debate of diverse documentaries, suggested either by the teacher or by the students, in
addition to a practical approach, resulting in the direction of documentaries made by students, properly
monitored by the teacher. Thus preparing students for the creation challenges proper to documentary films
(removed from the concept of television documentary, avoiding the reportage or the journalistic) calling for
an authorial review of reading the real (and the idea of truth) obliging them to seek an appropriate balance
between the use of the technique and language, during the recording of the real, in addition to their
intrinsic desires, as author, and the attempt to produce an audiovisual document non fictional and free
from manipulations that distorts it.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
LEE-WRIGHT, Peter – The Documentary Handbook. New York: Routledge, 2010. ISBN: 0-203-86719-X
HAMPE, Barry – Making documentary films and reality videos: a practical guide to planning, filming and
editing
documentaries of real events of Film and Video Editing. Canada, Henry Holt Books, 1997. ISBN: 0-80504451-5
(existente na biblioteca da escola com a Cota: G4/552).
RABIGER, Michael – Directing the documentary. Burlington, Focal Press, 2009. ISBN: 978-0-240-81089-8
(existente
na biblioteca da escola com a Cota: G4/521).
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NICHOLS, Bill – Introduction to Documentary. Bloomington, Indiana University Press, 2010. ISBN: 978-0253-35556-0
(existente na biblioteca da escola com a Cota: G4/503).
PENAFRIA, Manuela – O Filme Documentário: história, identidade, tecnologia. Lisboa, Edições Cosmos,
1999.
ISBN: 972-762-172-4 (existente na biblioteca da escola com a Cota: G4/398).

Mapa X - Teorias do Cinema
6.2.1.1. Unidade curricular:
Teorias do Cinema
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Miguel de Sá e Melo Ferreira, 45H
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):
Os alunos devem ficar a conhecer e a dominar um quadro teórico vasto e completo da teoria do cinema,
leccionado criticamente, que se revele operativo para o seu conhecimento da história do cinema e para o
seu futuro.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students should get to know and to dominate a vast and complete theoretical framework of film theory,
taught critically, that proves itself to be operating for their knowledge of film history and its future.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Cadeira destinada a dar a conhecer aos alunos as teorias desenvolvidas sobre o cinema durante o seu
tempo de existência, a partir de um quadro teórico preciso e definido.
Chamar-se-á a atenção dos alunos para as questões teóricas que se têm levantado sobre o cinema durante
a sua existência, relacionando-as com as épocas em que foram produzidas e mostrando a relevância
actual de cada uma delas.
6.2.1.5. Syllabus:
Course unit designed to acquaint the students with the theories developed on the film during its lifetime,
from a precise and definite theoretical framework.
It will de drawn the attention of students to the theoretical issues that have been raised about the film
during its existence, relating them to the times in which they were produced and showing the current
relevance of each.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A teoria do cinema é vasta e diversificada, pelo que se procede a uma abordagem cronológica sobre as
principais teorias históricas do cinema, clássicas, modernas e contemporâneas, com atenção particular
aos estudos fílmicos, à Filmologia e às teorias mais recentes. Desta forma abrangente, que pressupõe
conhecimentos de História do Cinema, da História Geral, de História da Arte, de Teoria da Cultura e de
Análise de Filmes, para além de se chamar especial atenção para questões recorrentes de teoria do
cinema, pretende-se sobretudo abrir horizontes para um trabalho pessoal dos alunos.
Alia-se a exposição teórica com os exemplos práticos pertinentes, para completa compreensão dos
pontos tratados, e aprofundam-se especialmente questões de Filmologia e de Semiótica da Imagem e do
Cinema, por forma a assegurar uma cultura completa de todas as questões mais importantes de teoria de
cinema no quadro da teoria da imagem.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Film theory is vast and diverse, so it carries out a chronological approach to the major historical theories
of cinema, classic, modern and contemporary, with particular attention to film studies, the Filmology and
the latest theories. With this comprehensive way, which requires knowledge of film history, the General
History of Art History, Theory of Culture and Film Analysis, in addition to draw particular attention to
recurring issues of film theory, it is primarily intended to open horizons for a personal work of the
students.
It joins the theoretical exposition with relevant practical examples, for complete understanding of the
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treated points, and it is deepened especially issues of Filmology and Semiotics of Image and Cinema, to
ensure a full culture of all the most important issues of film theory in the context of the theory of image.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A exposição teórica será sempre acompanhada por exemplos práticos dados em filmes e será orientada
no sentido de estimular a investigação e o estudo dos alunos, aos quais será dada a orientação
necessária.
A avaliação será periódica, com exame final, mas serão também apresentados trabalhos escritos.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical exposure will always be accompanied by practical examples given in films and shall be
directed to stimulate research and the study of the students, who will be given the necessary guidance.
The evaluation will be periodic, with final exam, but will also be presented written works.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Avaliados em trabalhos escritos e num teste, os resultados de aprendizagem prendem-se sobretudo com a
utilidade que cada aluno poderá no futuro retirar dos conhecimentos adquiridos e dos filmes vistos. Deste
modo, quem tiver maior aptidão para os estudos teóricos tem aqui uma iniciação a nível da licenciatura no Mestrado em Realização - Cinema e Televisão há uma disciplina de História e Teoria do Cinema e da
Televisão -, quem tiver maior apetência para concretizar trabalhos práticos em filmes encontra aqui pontos
de referência sólidos que lhe permitam enquadrar teoricamente o seu trabalho futuro.
Sem avançar excessivamente na teorização, mas também sem a banalizar, e recorrendo sempre a
exemplos práticos, tem-se a possibilidade de transmitir conhecimentos de forma ordenada e coerente, de
modo a não os tornar estéreis. Suscetíveis de serem avaliados em termos escolares nos termos acima
descritos, os conhecimentos adquiridos pelos alunos vão ter a prova da sua utilidade no aproveitamento
futuro que deles eles vierem a fazer. E se há por vezes uma ideia de excesso de exigência teórica, que
alguns alunos terão mais dificuldade em acompanhar, também se percebe que outros alunos
acompanham, compreendem e manifestam aquisição de conhecimentos, completando assim a sua
formação de forma satisfatória.
Num curso com a natureza desta Licenciatura em Cinema e Audiovisual é preciso ter a noção de que se
semeia para o futuro, pelo que para além dos resultados imediatos aferidos numa avaliação há que tentar
abrir horizontes de curiosidade e interesse, que motivem os alunos ao longo da sua vida. É por isso
fundamental a maneira como são tratadas as diferentes questões de história, crítica e teoria do cinema,
bem como a escolha dos melhores exemplos de filmes ou excertos de filme a mostrar durante as aulas. O
tipo de ensino aqui praticado serve para os mais aptos e os menos aptos, e a orientação prestada no
estudo e nos trabalhos permite detetar e suprir insuficiências dos alunos e do próprio ensino praticado.
Por seu lado, o alargamento de conhecimentos e de horizontes permite, com a fundamental ajuda de
exemplos práticos consolidar os conhecimentos adquiridos, iluminar no seu termo um percurso
académico e rasgar horizontes para o futuro.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Evaluated in written assignments and a test, the learning outcomes relate mainly to the utility that each
student may take in the future of the acquired knowledge and watched movies. Thus, those who have
greater ability to theoretical studies has here an introduction to the bachelor degree level - in the Master in
Directing - Film and Television there is a discipline of History and Theory of Cinema and Television - those
who have greater tendencies to achieve practical work in movies finds here solid reference points to help
them to theoretically frame their future work.
Without giving too much on theory, but also without trivializing it, and making use of practical examples,
there is the possibility of transmitting knowledge in an orderly and consistent manner, so as not to make
them sterile. Likely to be assessed in school terms as described above, the knowledge acquired by the
students will have to prove its usefulness for the future use of them that they come to do. And if there is
sometimes an idea of excess of theoretical demand, that some students will be more difficult to follow, we
also realize that other students follow, understand and demonstrate the acquisition of knowledge, thus
completing their training satisfactorily.
In a course with the nature of this Degree in Cinema and Audiovisual it's required the notion that it is sown
for the future and therefore beyond the immediate results measured in an evaluation we should be trying to
open horizons of curiosity and interest, to motivate students along of his life. So it is fundamental the way
that the different issues of history, criticism and film theory as well as the choice of the best examples of
movies or movie clips to show in class are treated. The type of education practiced here is for the fittest
and the less able, and the guidance provided in the study and work allows to detect and remedy
weaknesses in students and of practiced teaching itself. For its part, the extension of knowledge and
horizons allows, with the essential help of practical examples, to consolidate the acquired knowledge, light
at its end an academic route and tear horizons for the future.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=b61cced3-8867-82ef-53bf-... 2018-07-11

ACEF/1415/23442 — Guião para a auto-avaliação

Página 100 de 115

AUMONT, Jacques: “O Cinema e a Encenação”, Edições Texto & Grafia, Lisboa, 2008.
BAZIN, André: “O que é o cinema?”, Livros Horizonte, Lisboa, 1992.
DELEUZE, Gilles: “A imagem-movimento” e “A imagem-tempo”, Assírio & Alvim, Lisboa, 2004, 2006.
FERREIRA, Carlos Melo: “Cinema – Uma arte impura”, Afrontamento, Porto, 2011.
TUDOR, Andrew: “Teorias do Cinema”, Edições 70, Lisboa, 1985.

Mapa X - Estética do Cinema
6.2.1.1. Unidade curricular:
Estética do Cinema
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Miguel Alexandre Dinis de Oliveira, 45H
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):
O questionamento dos modelos clássicos de produção cinematográfica na sua unidade do saber e do
poder e a identificação da produção de subjectividade no dispositivo contemporâneo de cinema.
A compreensão da produção experimental de cinema dentro das preocupações actuais: por exemplo, a
ecologia e o terrorismo.
O conhecimento de metodologias de análise e construção da experiência cinematográfica.
A experimentação do pensamento do cinema segundo o conceito de rizoma ou do cinema sem imagem.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The questioning of the classic film production models in its unity of knowledge and power and the
identification of the production of subjectivity in contemporary cinema device.
Understanding the experimental film production within the immediate concerns: for example, ecology and
terrorism.
Knowledge of methods of analysis and construction of the cinematic experience.
The experimentation of the cinema thinking under the concept of rhizome or no picture film.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O dispositivo cinematográfico.
O cinema experimental.
O devir menor do cinema.
O rizoma cinematográfico
6.2.1.5. Syllabus:
The cinematic apparatus.
The experimental cinema.
The smaller cinema.
The film rhizome
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Nesta UC de Estética do Cinema é feita uma passagem sobre as mais importantes correntes estéticas do
Cinema ao longo do século XX e princípios do século XXI.
Autores e correntes estéticas que marcaram a história do Cinema, bem assim como formas de abordagem
do cinema ao longo da sua existência que o marcaram de diferentes modos. Estudo de várias
cinematografias europeias e extra europeias.
A História da Arte em geral e o cinema - a pintura, a música, a literatura e outras formas artísticas e a sua
interligação com o cinema.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In this Film Aesthetics cpurse unit is made a passage on the most important aesthetic currents of Cinema
throughout the twentieth century and early twenty-first century.
Authors and aesthetic currents that have marked the history of cinema, as well as ways to approach the
film throughout its existence that have marked it in different ways. Study of several European and extra
European cinematography.
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Art History in general and the cinema - painting, music, literature and other art forms and their
interconnection with the cinema.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Leitura e análise dos principais textos da bibliografia.
Visionamento crítico de material fílmico
Adequação e experimentação do aparelho conceptual ao pensamento da produção cinematográfica
A avaliação será feita tendo em conta dois trabalhos escritos (75%) e a participação e assiduidade (25%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Reading and analysis of the major texts of literature.
Critical viewing of film material
Adaptation and experimentation of the conceptual apparatus to the film production thinking
The evaluation will be made according to two written papers (75%) and participation and attendance (25%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Nesta UC de Estética do Cinema damos particular importância à bibliografia apresentada no programa,
mas ainda a outros textos que entendemos importantes para o estudo da Estética do Cinema. É uma certa
obrigação à leitura e uma importante forma de estudo.
Trabalhamos o pensamento e a pesquisa/investigação na abordagem às formas conceptuais que nos
levam a fazer um filme.
O resultado deste pensamento e dos vários exercícios feitos ao longo do semestre são a matéria que
temos de avaliação e de incentivo ao trabalho no cinema para além do estritamente pedido pelo professor
no contexto desta UC.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In this Film Aesthetics course unit it is given particular importance to the bibliography presented in the
program, but still other texts we understand important for the study of the Film Aesthetics. It is a certain
obligation to the reading and an important way of study.
We work the thinking and research / investigation in the addressing of the conceptual ways that lead us to
make a movie.
The result of this thinking and various exercises done during the semester are the matter that we need to
review and to encourage the film work beyond what is requested by the teacher in the context of this
course unit.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
DELEUZE, Gilles, A Imagem-Tempo. Cinema 2, Lisboa, Assírio & Alvim, 2006
DELEUZE, Gilles & BENE, Carmelo, Superpositions, Paris, Minuit, 1979
GIL, José, Portugal Hoje. O medo de existir, Lisboa, Relógio D’Água, 2004
PASOLINI, Pier Paolo, Empirismo Hereje, Lisboa, Assírio & Alvim, 1982
FLAXMAN, Gregory (ed.), The Brain is the Screen. Deleuze and the Philosophy of Cinema, Minneapolis,
University of Minnesota Press, 2000
RAMOS, Fernão Pessoa (org.), Teoria Contemporânea do Cinema. Vol.1, São Paulo, Senac, 2004

Mapa X - Projeto II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projeto II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Francisco João Pereira Vidinha, 90H
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):
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• - Desenvolver a capacidade de gestão de projectos cinematográficos.
• - Reconhecer a orgânica da equipa.
• - Consciencializar o papel de cada elemento da equipa cinematográfica.
• - Compreender o desenvolvimento criativo da “ideia”, através do trabalho da equipa.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• - Develop management capacity of film projects.
• - Recognize the organic structure of the team.
• - Acknowledge the role of each element of the film team.
• - Understand the creative development of the "idea" through team work.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
• Rodagem de dois projetos em 35 mm
• - Identificação dos elementos da equipa de rodagem.
• - Formação da equipa de rodagem.
• - Desenvolvimento estético dos projetos.
• - Planificação e calendarização das rodagens.
• - Acompanhamento das rodagens.
• - Telecinema e pós produção.
6.2.1.5. Syllabus:
• Shooting two projects in 35 mm
• - Identification of shooting team members.
• - Training of the shooting team.
• - Aesthetic development of projects.
• - Planning and scheduling of filming.
• - Monitoring of filming.
• - Telecine and post production.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A UC de Projeto II é uma disciplina praticamente de fim de curso onde se desenvolvem e realizam os
projetos finais (curtas-metragens) que finalizam a licenciatura em Cinema e Audiovisual. Nesta UC é
colocada a possibilidade de 1 ou 2 grupos (equipas de trabalho) poderem realizar os seus trabalhos
(finais) em película de 35 mm, o que permite que todos os alunos do curso e particularmente 1 ou 2
equipas realizem o seu trabalho num suporte clássico e nobre.
É todo o processo de rodagem, desde a formação das equipas até à entrega da curta-metragem que é
desenvolvida nesta UC, proporcionando um ambiente profissional de rodagem, edição e pós-produção na
véspera de entrarem na vida profissional.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The Project II course unit is a discipline practically of a final stage in the course where they develop and
carry out the final projects (short films) that complete the bachelor degree in Cinema and Audiovisual. This
course unit places the possibility of 1 or 2 groups (work teams) that can perform their work (final) on 35
mm film, which allows all students in the course and particularly 1 or 2 teams to carry out their work in a
classic and noble support .
It is the whole process of shooting, since the formation of the teams to the delivery of the short film that is
developed in this course unit, providing a professional setting of shooting, editing and post-production on
the eve of entering the professional life.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
• - Análise de documentos sobre as práticas de produção.
• - Análise de processos de desenvolvimento estético.
• - Ensaios de procedimentos de rodagem.
• - Réperage.
• - Práticas de laboratório e pós produção.
• Assiduidade 10%
• Exercícios/Relatórios/Avaliação Continua 70%
• Apresentação (Projecto) Final 20%
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
• - Document analysis on production practices.
• - Analysis of aesthetic development processes.
• - Rehearsals of Shooting procedures.
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• - Repérage.
• - Laboratory practices and post production.
• Attendance 10%
• Exercises / Reports / Continuous Evaluation 70%
• Presentation (Project) Final 20%
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Estamos na etapa final da licenciatura em Cinema e Audiovisual, estamos em vésperas de entrar no
mundo profissional; é todo o processo profissional que é aqui colocado como desafio, em que a data de
entrega, o cumprimento de prazos e a necessidade de fazer muito bem são postas em confronto. Os
alunos têm que cumprir todas as etapas essenciais na realização de um conteúdo que vai ser avaliado
como prova final. Daí que o desafio seja enorme.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
We are in the final stage of the bachelor degree in Cinema and Audiovisual, we are on the eve of entering
the professional world; it is all the professional process that is placed here as a challenge, in that the date
of delivery, compliance with deadlines and the need to do well are put in confrontation. Students must
meet all the essential steps in the performance of a content that will be evaluated as final exam. Hence, the
challenge is enormous.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
• ERICKSON, Gunnar, The Independent Film Producer's Survival Guide: A Business and
Legal, Sourcebook, Schirmer Trade Books; 2 edition: ISBN-10: 0825673186, ISBN-13:
978- 0825673184.
• SINGLETON, Ralph S., Film Scheduling/Film Budgeting Workbook (Filmmaker's Library
Series: No. 2), Film Scheduling/Film Budgeting Workbook (Filmmaker's Library Series: No.
2), Lone Eagle, ISBN-10: 094372807X, ISBN-13: 978-0943728070.
• SINGLETON, Ralph S., Film Budgeting: Or How Much Will It Cost to Shoot Your Movie?,
Lone Eagle, ISBN-10: 0943728657, ISBN-13: 978-0943728650
• MILLERSON, Gerald — Técnicas de realización y producción en televisión, IORTV,
ISBN: 8486984766.
• STEM, Robert — Film Theory: An Introduction, Blackwell Publishers,ISBN:063120654X.
• BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin — Film Art: An Introduction, 7th International
Edition, McGraw-Hill Education (ISE Editions), ISBN: 0071216960.

Mapa X - Estágio
6.2.1.1. Unidade curricular:
Estágio
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isolino Alves de Sousa, 45H
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 UC de Estágio visa proporcionar aos alunos um contacto com o mundo do trabalho nas áreas da
televisão, do cinema, do som e da imagem ou de qualquer outra actividade ligada à produção audiovisual.
Pretende-se que com o estágio curricular os alunos exercitem as competências adquiridas durante o seu
período de formação na Escola e integrem esses conhecimentos em todas as condicionantes que o mundo
do trabalho impõe aos profissionais da área.
As empresas que recebem os nossos alunos são escolhidas dentro de um leque de oportunidades
relativamente pequeno, é aquele que é possível encontrar na cidade do Porto e arredores, mas o empenho
dessas empresas acolhedoras tem-se manifestado fundamental para o êxito desta UC que tem
proporcionado a alguns dos nossos alunos a primeira oportunidade de emprego estável.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The Work Placement course unit aims to provide students a contact with the world of work in the fields of
television, film, sound and image or any other activity related to audiovisual production. It is intended that,
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with the traineeship, students exercise the skills acquired during their training period at the school and
integrate this knowledge in all conditions that the world of work requires its professionals.
Companies who receive our students are chosen within a range of a relatively small opportunities, it is the
one that can be found in the city of Oporto and its surrounding area, but the commitment of these
welcoming companies is crucial to the success of this course that has provided some of our students the
first opportunity to a stable employment.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os alunos são convidados a participar nas várias actividades da execução de conteúdos audiovisuais que
a empresa acolhedora aconselhar e tiver em execução. Deverão ainda participar em várias atividades extra
curriculares propostas pela Escola, de acordo com o regulamento da UC de estágio.
Essencialmente o responsável pelo estágio em conjunto com a empresa acolhedora tentam encontrar
trabalho desafiante para os alunos dentro do tempo e das condições disponíveis.
6.2.1.5. Syllabus:
Students are invited to participate in the various activities of the execution of audiovisual content that the
welcoming company advise has currently running. They should also participate in various extra curricular
activities proposed by the school, according to the rules of the internship course unit.
Essentially the responsible for the internship together with the welcoming company tries to find
challenging work for students within the time and conditions available.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Esta UC é muito especial no conjunto das matérias dadas ao longo do ciclo de estudos, porque neste
caso, tentamos apenas encontrar um projeto profissional ou uma tarefa que o aluno possa executar bem
dentro de uma organização profissional. Os valores da organização profissional, tais como data de
entrega, qualidade previsível do conteúdo, custo de produção são outros tantos desafios para o aluno, que
no contexto empresarial em que se encontra tem que dar resposta satisfatória e tem que entregar um
relatório no fim deste período de aprendizagem que testemunhe esse seu trabalho. Este testemunho tem
que ser confirmado pelo responsável pelo aluno na empresa acolhedora.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course unit is very special in the set the matters given throughout the course of study, because in this
case, we just try to find a professional project or a task that the student can perform well within a
professional organization. The values of the professional organization, such as the date of delivery,
predictable quality of content, production costs are other challenges for the student, that in the business
context in which they are, must give satisfactory answer and has to deliver a report at the end of this
apprenticeship to testify that work. This testimony must be confirmed by the responsible for the student in
the welcoming company.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os horários de trabalho e duração dos estágios estão sujeitos aos horários e disponibilidades das
empresas acolhedoras sem prejudicar a frequências das aulas do plano curricular a que o aluno está
obrigado, para cumprir o ano lectivo. Está previsto no regulamento de Estágio da ESAP um tempo mínimo
de duração do estágio.
A avaliação do estágio será feita pelo orientador responsável da empresa acolhedora e pelo coordenador
de estágios do curso de Cinema e Audiovisual, levando em linha de conta a qualidade e quantidade de
trabalho desenvolvido pelo aluno na empresa que o acolheu.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The working hours and duration of the work placements are subjected to schedules and availability of host
companies without harming the frequencies of the classes of the curriculum that the student is obliged in
order to fulfill the academic year. It is planned in Stage Regulation of ESAP a minimum period of the
internship duration .
The stage evaluation will be made by the responsible supervisor of the welcoming company and the
Cinema and Audiovisual course internship coordinator, taking into account the quality and quantity of
work done by the student in the company that welcomed him.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Nesta UC é o aluno que se deve adequar à metodologia de trabalho vigente na empresa acolhedora. Esse
esforço é feito até com a colaboração do professor responsável pelo UC de estágio e, regra geral, também
pelo responsável (tutor) na empresa.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=b61cced3-8867-82ef-53bf-... 2018-07-11

ACEF/1415/23442 — Guião para a auto-avaliação

Página 105 de 115

In this course unit it is the student who must adapt to the current working methods in the welcoming
company. This effort is made with the collaboration with the teacher responsible for the stage course unit
and generally also by the responsible person (tutor) in the company.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
IMBERT, Gérard, EL ZOO VISUAL, De la televisión espectacular a la televisión especular, Ed. Gedisa,
Barcelona,2003
REQUENA, Jesus Gonzalez, EL DISCURSO TELEVISIVO, espectáculo de la posmodenidad, Ed. Cátedra,
Madrid, 1995
DOMENÈC, Miguel Francês, HACIA UN NUEVO MODELO TELEVISIVO, Ed. Gedisa, Barcelona, 2009
ABRUZZESI, Alberto e MICONI, Andrea, ZAPPING, Sociologia de la experiencia televisiva, Ed. Cátedra,
Madrid, 2002

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem
6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objectivos de aprendizagem das unidades
curriculares.
As metodologias são diversas e complementares. Uma das principais marcas do ciclo de estudos prendese com o fato de se entender que o curso visa formar profissionais de cinema, com uma formação larga
que permita a cada um dos alunos assumir a função de realizador. Toda a arquitectura do curso tem em
vista uma ampla formação teórica e técnica que permita a cada aluno fazer o seu caminho no cinema ou
audiovisual em geral, mas assumindo a função charneira de realizador. Cada unidade curricular contribui
para esta formação ampla que agrega o saber e o fazer cinema e/ou televisão.
6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units.
The methodologies are diversed and complementary. One of the major brands of the course is related to
the fact that there is an understanding that the course aims to train film professionals with extensive
training that enables each student to take the director role. The whole architecture of the course aims at a
broad theoretical and technical training to enable each student to make his way in the film or audiovisual in
general path, but assuming hinged function of director. Each course unit contributes to this extensive
training that combines knowledge and doing film and / or television.
6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao
estimado em ECTS.
Os créditos atribuídos a cada Unidade Curricular justificam-se pelo número de horas de trabalho que o
aluno dedica a essa mesma unidade curricular. A definição do número de horas atribuído a cada Unidade
corresponde ao tempo considerado necessário à aquisição de conhecimentos e competências nessa
Unidade Curricular. O número de horas de contacto é em média de 405 por semestre, a que se deve
acrescentar as horas de orientação tuturial e as horas de trabalho do aluno em pesquisa e na elaboração
dos trabalhos que lhe são pedidos, o que dá cerca de 800 horas de trabalho por semestre.
6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS.
The credits assigned to each course unit are justified by the number of hours that the student devotes to
the same course. The definition of the number of hours assigned to each unit corresponds to the time
deemed necessary for the acquisition of knowledge and skills in that course unit. The number of contact
hours is on average 405 hours per semester, to which it must be added the hours of tuturial orientation and
hours of student work in research and in the preparation of the assigned tasks, which gives about 800
hours work per semester.
6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de
aprendizagem da unidade curricular.
Cabe ao docente de cada unidade curricular estruturar um programa, coordenado com a Direção de Curso
que será submetido a apreciação do Departamento de Teatro e Cinema para posterior envio à Direção
Académica que o fará seguir para Conselho Científico para aprovação. O programa define os conteúdos
programáticos, bem assim como a metodologia, as competências a desenvolver e ainda uma lista da
bibliografia essencial daquela UC. Deve ainda ficar claro os momentos e formas de avaliação e a
respectiva cotação. No final de cada semestre cada professor deve entregar um relatório de docência à
Direção de Curso que dá conta de como decorreu o semestre naquilo que ao processo
ensino/aprendizagem diz respeito. Nas reuniões de coordenação o conteúdo desses relatórios é discutido
no sentido de melhorar aquilo que se achou ter funcionado menos bem.
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6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning
outcomes.
It is up to the teacher of each course unit to structure a program, coordinated with the Course Direction
which will be submitted to consideration of the Department of Theatre and Film for later sending to the
Academic Board, who will forward it to the Scientific Council for approval. The program sets the syllabus,
as well as the methodology, skills to develop and yet a list of essential bibliography for that course unit. It
should also be clear the times and ways of assessment and its quotation. At the end of each semester each
teacher must deliver a report to the Course Direction, that gives account of how the semester was held in
what the teaching / learning process is concerned. In the coordination meetings the content of these
reports is discussed to improve what is thought to have worked less well.
6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
Os alunos em geral, e em algumas Ucs em particular, são convidados a desenvolver trabalho de pesquisa
tutelado em áreas teóricas, mas também em projetos de ordem prática para vários fins.
A proposta de os alunos desenvolverem trabalho teórico tutelado e acompanhado por um professor vai
acontecendo com alguma regularidade, é também frequente alunos do curso de cinema integrarem
projetos em desenvolvimento no Centro de Estudos Arnaldo Araújo, o desenvolvimento de projetos
práticos "alternativos" e outros extra-curriculares são sempre apoiados pela Direção de Curso e também
pela Escola. A Direção de Departamento de Teatro e Cinema e a Direção de Curso de Cinema e Audiovisual
organizam uma semana em maio de atividades formativas nas áreas do Cinema, convidando
conferencistas, cineastas e outras pessoas do Cinema, para além da Mostra de Filmes de Escolas.
6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
Students in general, and in some course units in particular are invited to develop research work tutored in
theoretical areas, but also in practical projects for various purposes.
The propose that students develop theoretical work and accompanied by a teacher is happening with some
regularity, is also frequent film course the students to integrate projects under development in Centro de
estudos Arnaldo Araújo, the development of "alternative" practical projects and other extracurricular
projects are always supported by the Course Direction and also by the School. The Direction of the
Department of Theatre and Cinema and the Cinema and Audiovisual Course Direction organized a week in
May of training activities in the areas of Film, inviting speakers, filmmakers and other personalities in
Cinema, besides The Exhibition of Schools Films.

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

29

46

26

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

23

40

26

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

6

4

0

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

0

2

0

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years

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.
Não estando implementado um sistema que permita avaliar com rigor o sucesso escolar dos alunos por
área científica, é contudo possível afirmar, baseados numa análise empírica, que os alunos obtêm de
forma geral maior sucesso nas áreas científicas predominantes do ciclo de estudos em que estão
inscritos. Por outro lado, as unidades curriculares práticas ou de prática laboratorial, são aquelas em que
se demonstra maior empenho e que obtêm melhores resultados.
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7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related
curricular units.
Not being implemented a system to measure accurately the academic success of students by cientific
areas, it is however possible to say, based on an empirical analysis, that students are generally most
successful in prevailing scientific areas of the course in which they are registered . Furthermore, the
practice and laboratory practice courses, are those in which all students shpow their commitment and that
they performs best.
7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de
ações de melhoria do mesmo.
O enquadramento das unidades curriculares nas diferentes áreas científicas definidas na anterior
reformulação do Curso de Cinema e Audiovisual e o agrupamento delas no Departamento de Teatro e
Cinema e nas Seções Autónomas são instrumentos que permitem a partir dos elementos quantitativos
obtidos, fazer um controlo do sucesso/insucesso escolar e, eventualmente detectar as suas causas e
encontrar as soluções adequadas e consequentes melhorias.
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
The framework of the course units in different scientific areas defined in the previous reformulation of
Cinema and Audiovisual Course and their grouping in the Department of Theatre and Cinema and the
Autonomous Sections are instruments that from the quantitative data obtained, allow to do a check on the
success / school failure and eventually detect its causes and find appropriate solutions and consequent
improvements.

7.1.4. Empregabilidade.
7.1.4. Empregabilidade / Employability
%
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

100

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

0

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.

27

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).
Centro de Estudos Arnaldo Araújo da ESAP
7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if
applicable).
Centro de Estudos Arnaldo Araújo da ESAP
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/4d735895-4db9-6404-bff2-544678c56eb9
7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/4d735895-4db9-6404-bff2-544678c56eb9
7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico.
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, o
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Seminário "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.
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 evento "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.
At 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.
As atividades da unidade e dos respetivos projetos de investigação são objeto de avaliação por parte da
FCT (para os projetos financiados pela FCT), e são acompanhadas por balanços regulares em que são
ouvidos os investigadores e a Comissão Externa de aconselhamento científico da CEAA com vista a
melhorar o desempenho e corrigir desvios na orientação do trabalho a desenvolver. O Departamento de
Teatro e Cinema edita a revista Persona, uma revista on line que publica trabalhos de investigação nas
áreas do Teatro, Cinema e Televisão. Para cada edição da revista Persona é nomeado, pelo seu conselho
editorial, uma personalidade académica para dirigir esse número, garantindo diversidade de pontos de
vista e uma apertada qualidade científica.
7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
The activities of the unit and the respective research projects are subject to evaluation by the FCT (for
projects funded by FCT), and are accompanied by regular assessments that in which the researchers and
the Foreign Commission of scientific advisory of CEAA are heard in order to improve performance and
correct deviations in the orientation of the work to be done. The Department of Theatre and Film edits
Persona magazine, an online journal that publishes research papers in the areas of Theater, Film and
Television. For each Persona issue of the magazine is appointed, by its editorial board, an academic
personality to head that number, ensuring diversity of views and a tight scientific quality.

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.
No âmbito da atividade didática e paralelamente a esta são desenvolvidas um conjunto de atividades de
âmbito artístico e técnico, iniciativa dos alunos do Curso, iniciativa da Associação de estudantes e
também iniciativa da Direção de Curso e de algums dos seus professores.
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Todos os anos o curso de Cinema responde a várias instituições sem interesses lucrativos e implantadas
na zona da baixa do Porto, colaborando na produção de vídeos de divulgação, apoiando manifestações
artísticas, como é o caso de sessões de visionamento de filmes em vários locais da cidade.
7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main
scientific area(s) of the study programme.
Under the didactic activity and parallel to it, a set of artistic and technical activitiesare developed, under
initiative of the students of the Course, the student association and also the initiatives of the course
direction and of some of its teachers.
Each year the Film course responds to various non-profit institutions located in the downtown area of
Oporto, collaborating in the production of propaganda videos, supporting artistic manifestations, as in the
case of film viewing sessions in various locations in the city .
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 ESAP enquanto Instituto Superior de nível Universitário e de tipo Cooperativo, ao longo de mais de 30
anos de atividade participou na formação de muitas centenas de técnicos para o Cinema e para a
Televisão, bem assim como muitos artistas que realizam televisão, cinema e publicidade, e também
académicos, professores que concluíram os seus doutoramentos e que hoje, na ESAP e noutras
instituições de ensino leccionam várias UCs ligadas ao cinema, à televisão, à publicidade e a outras
muitas formas de comunicação.

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and
artistic activities.
ESAP as University level Institute and charecterized by a Cooperative type, over the course of more than 30
years of activity participated in the formation of many hundreds of technicians for Cinema and Television,
as well as many artists who direct television, film and advertising and also academics, teachers who
completed their doctorates and that today, in ESAP and other educational institutions, teach several
course units connected to the cinema, television, advertising and many other forms of communication.
7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos
e o ensino ministrado.
A elevada procura de docentes e alunos da ESAP por parte da comunidade exterior para iniciativas e
atividades artísticas e científicas constituem os sinais mais evidentes da qualidade dos conteúdos aqui
ministrados e confirma a capacidade de trabalho que o Curso de Cinema e Audiovisual, bem como outros
cursos, têm manifestado ao longo do tempo. A presença dos alunos deste Ciclo de Estudos em vários
eventos e em muitas empresas onde estão, seja em estágio, seja já a trabalhar são uma constante
demonstração da qualidade do ensino da ESAP e são também os seus melhores embaixadores.
7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the
education given to students.
The high demand for teachers and students of ESAP by the outside community for artistic and scientific
initiatives are the most obvious signs of the quality of content taught here and confirms the working ability
of the Cinema and Audiovisual course, as well as the other courses, have demonstrated over time. The
presence of the students of this cycle of studies in various events and in many companies where they are,
either in internships, either already working, are a constant demonstration of ESAP's quality of teaching
and are also its best ambassadors.

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)

4.8
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8. Análise SWOT do ciclo de estudos
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos
8.1.1. Pontos fortes
Podemos dizer que o ponto forte do Curso de Cinema e Audiovisual é a qualidade do seu corpo docente e
sua a dedicação à escola e aos alunos. A escola dispõe de equipamentos que estão disponíveis 24 horas
por dia, para que os alunos possam desenvolver os trabalhos das várias UC's de componente prática.
Todos os alunos contam com o apoio da Direção de Curso e de todos os professores, para desenvolverem
projetos de cinema ou televisão, promovendo a originalidade e cultivando o gosto pela linguagem
audiovisual, pela pesquisa e experimentação.
Apoiamos a cooperação com outras licenciaturas da ESAP, nomeadamente com a licenciatura de Teatro e
Encenação. Muitos dos projetos dos alunos de Cinema são interpretados por actores vindos do Curso de
Teatro e, regra geral, fomentamos sempre a inter-relação do Curso de Cinema com os outros Cursos da
ESAP, nomeadamente com o curso de fotografia e o curso de Design e Multimédia.
A Direção do Curso de Cinema ajuda e apoia várias manifestações promovidas pelos alunos, desde o
visionamento de filmes (ciclos e mostras individuais) que culmina com a organização da Mostra
Internacional de Filmes de Escolas de Cinema. Estamos a preparar para este ano letivo a sua 12ª edição.
Participamos e promovemos a participação dos alunos em vários festivais de curtas metragens e
documentários, seja em Portugal seja no estrangeiro. Trata-se de um impulso para o enriquecimento dos
currículos, na construção de um portfólio que os ajude a prosseguirem nas suas carreiras académicas ou
práticas do Cinema ou Televisão.
8.1.1. Strengths
We can say that the strength of the Cinema and Audiovisual Course is the quality of its faculty and its
dedication to the school and students. The school has equipments that are available 24 hours a day, so
that students can develop the work of the various course units with practical components. All students
have the support of the course direction and of all teachers, to develop film or television projects,
promoting originality and cultivating a taste for audiovisual language, for research and experimentation.
We support cooperation with other degrees of ESAP, in particular the Bachelor degree in Theater. Many of
Film student projects are played by actors coming from the Theatre Course and generally we always foster
the Film Course interrelation with other courses of ESAP, namely the Photography course and the Design
and Multimedia course.
The Cinema Course direction helps and supports various events promoted by students, from watching
films (cycles and solo exhibitions) which culminate in the organization of The International Exhibition of
Films Schools. We are preparing for this school year its 12th edition. We participate and promote student
participation in several short films and documentaries festivals, whether in Portugal or abroad. This is a
boost for the enrichment of their curriculum, to build a portfolio that will help them to continue in their
academic careers or practices of the cinema or TV.
8.1.2. Pontos fracos
Existem alguns pontos fracos na organização da escola e na sua oferta aos alunos. O facto de estar
situada no Centro Histórico do Porto, que leva a que algumas condições não sejam satisfeitas como era
necessário. A adequação dos espaços, por exemplo do estúdio de televisão, não oferece as melhores
condições dado a algumas lacunas que apresenta o local onde está instalado. O equipamento que a escola
põe à disposição dos alunos, em algumas épocas do ano letivo não é suficiente. Seria necessário um
maior investimento anual na actualização e consequente modernização do equipamento disponível.
A Biblioteca é também um instrumento de investigação e de apoio aos alunos a que estes recorrem pouco.
Deverá ser feito um maior investimento na Biblioteca, seja em bibliografia actualizada, seja em
documentos videográficos de real interesse para o ciclo de estudos, para que este espaço seja mais
atraente e consequentemente mais frequentado.
8.1.2. Weaknesses
There are some weaknesses in the school organization and its offer to students. The fact that it is located
in the historic center of Oporto, which leads to certain conditions that are not met as needed. The
adequacy of space, such as the television studio, does not offer the best conditions given some gaps that
the location where it is installed displays. The equipment that the school makes available to students at
certain times of the school year is not enough. It would require a larger annual investment in updating and
consequent modernization of the equipment available.
The Library is also a tool for research and student support that they use too little. Increased investment in
the Library should be made, either in updated bibliography, either in videographic documents of real
interest to the study cycle, to make this area more attractive and thus more frequented.
8.1.3. Oportunidades
A Escola Superior Artística do Porto, através de um trabalho que tem desenvolvido nos últimos anos,
oferece aos seus alunos, com alguma regularidade, várias oportunidades de colaboração com a
comunidade envolvente. O curso de Cinema e Audiovisual tem participado em muitas manifestações de
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solidariedade, assim como manifestações artísticas na cidade do Porto, dando o seu contributo que, regra
geral passa pela registo de eventos, pela realizações de spots promocionais com emissão em variados
meios, ou pela realização de reportagens sobre eventos promovidos pela ESAP ou por entidades externas.
O curso de CAV estabeleceu protocolos com a RTP, para exibição quinzenal de um magazine de 25
minutos que dará conta ao público das várias manifestações que o Curso de Cinema e Audiovisual, mas
também a Escola, no seu conjunto, oferece à Comunidade (a começar brevemente, em Janeiro de 2015).
Temos já assinado, e em vigor, um outro protocolo também com a RTP para a exibição das curtasmetragens ou documentários realizadas na Escola, no programa Cinemax-curtas na RTP2 (emissão às
quartas-feiras). A participação do Curso de Cinema em vários festivais em Portugal e no estrangeiro
(desde o Fantasporto, até ao mais antigo festival de curtas-metragens do mundo, o Festival de
Montecatini, em Itália) oferece aos alunos a oportunidade de verem os seus filmes divulgados e premiados
em várias cidades, sobretudo na Europa, contribuindo para uma maior visibilidade e enriquecimento do
próprio curriculum.
8.1.3. Opportunities
ESAP, through a work that has developed in recent years, offers its students, with some regularity, several
opportunities for collaboration with the surrounding community. The course of Cinema and Audiovisual
has participated in many demonstrations of solidarity, and artistic events in the city of Oporto, making its
contribution which, generally, involves the event reccording, the direction of promotional spots with
transmission in different means, or by direction of reports on events promoted by ESAP or by external
entities.
The course of CAV established protocols with RTP to fortnightly display of a 25-minute magazine which
will report to the public the various manifestations that the Cinema and Audiovisual course, but also the
school as a whole, offers the Community (starting briefly in January 2015).
We have already signed and in effect, another protocol also with RTP for the display of short films or
documentaries made at the school, on Cinemax-curtas program on RTP2 (issued on Wednesdays). The
participation of the Cinema Course at various festivals in Portugal and abroad (from the Fantasporto, to the
oldest festival of short films in the world, Montecatini Festival in Italy) offers students the opportunity to
have their films released and awarded in several cities, especially in Europe, contributing to greater
visibility and enrichment of the curriculum itself.
8.1.4. Constrangimentos
Há uma notada diminuição de alunos inscritos, resultado da crise acentuada que o país se encontra, o que
tem como consequência uma diminuição da capacidade de investimento em novas tecnologias,
importantes para a modernização do ciclo de estudos.
8.1.4. Threats
There is a noticeable decrease of students enrolled, a result of the severe crisis that the country is in,
which results in a decreased capacity to invest in new technologies, important for the modernization of the
course.

9. Proposta de ações de melhoria
9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos
9.1.1. Ação de melhoria
Há uma grande necessidade de melhorar alguns espaços letivos da Escola, nomeadamente os espaços
ligados às aulas práticas. Assim está já prevista a mudança da Estúdio de Televisão, do edifício do Infante,
para um novo e mais amplo espaço no Edifício de Belomonte. Foram recentemente passados para o
mesmo Edifício de Belomonte as salas de Cinema de Animação e de Edição, o que melhorou
substancialmente as condições para professores e alunos.
A adequação do plano curricular, que teve lugar no Ciclo de estudos no ano letivo 2013/2014, está agora a
ser testada. A organização do curso, dos tempos letivos, da orientação tuturial, dos tempos deixados em
plano para os trabalhos levados a cabo pelos alunos (contemplando a pesquisa, preparação e realização)
ficou mais sistematizada e bem estruturada. Em qualquer caso, a Direção do Curso de Cinema estará
atenta, em conjunto com todas as estruturas da Escola, para propôr e aceitar propostas de alteração, se
acharmos importante, para a melhoria das condições de trabalho e de aprendizagem.
Aumentar o esforço e a participação em feiras vocacionais, e outros eventos, de forma a solidificar o
prestígio e a notoriedade da Escola, assim como, o conhecimento da sua existência e da sua oferta
formativa, junto da Comunidade do Norte e Centro do País.
9.1.1. Improvement measure
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There is a great need to improve some academic areas of the school, including the spaces linked to
practical classes. It is then expected a change of the Television Studio, located at Infante building, to a new
and larger space in Belomonte building. Animated Film and Editing rooms were Recently relocated to the
same Belomonte building, which substantially improved conditions for teachers and students.
The suitability of the curriculum, which took place in the study cycle during the academic year 2013/2014,
is now being tested. The organization of the course, of academic time, the tuturial guidance, of time left in
plan for the work carried out by students (contemplating the research, preparation and execution) became
more systematic and well structured. In any case, the Film Course Direction will monitor, together with all
the school structures, in order to propose and accept amendments, if considered relevant, for the
improvement of working conditions and learning.
Increase the effort and participation in vocational fairs, and other events, in order to solidify the reputation
and the notoriety of the school, as well as the knowledge of its existence and its training offer, near the
North and Center of Country Communities.
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
Prioridade alta para as medidas de publicitação da escola e da sua oferta formativa, junto de feiras
vocacionais e outros locais e acções, onde seja pertinente essa divulgação. Tempo de implementação:
contínuo.
Prioridade alta para a mudança de instalações e modernização de equipamentos, já referidos de UCs
práticas, nomeadamente o Estúdio de Televisão. Tempo de implementação: inícios de 2015
Prioridade média para a monitorização dos resultados práticos no processo ensino/aprendizagem depois
da implementação de algumas alterações no plano de estudos, introduzido no curso em 2013/2014. Tempo
de implementação: se se demonstrar necessária qualquer alteração, deverá ser implementada para
produzir efeitos no novo ano letivo de 2015/2016.
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
High priority for measures relating the publicizing of the school and its curriculum, near the vocational
fairs and other places and activities where such disclosure is appropriate. Timetable: continuous.
High Priority to the relocation and modernization of equipment, cited in the pratical course units, including
the Television Studio. Timetable: beginning of the year 2015
Medium priority for the monitoring of practical results in the teaching / learning process after the
implementation of changes to the curriculum, introduced in the current 2013/2014. Timetable: if it is shown
any necessary changes, they should be implemented to take effect in the new school year 2015/2016.
9.1.3. Indicadores de implementação
Solicitar novas e mais adequadas ferramentas de publicitação da ESAP e do Curso de Cinema e
Audiovisual no exterior, nos vários eventos, onde é possível que a Escola esteja presente, e faça a
divulgação do seu trabalho e da sua existência.
Prestar toda a colaboração e facultar, se for necessário e solicitado, aconselhamento especializado para a
montagem do equipamento do estúdio de Televisão no novo espaço do edifício de Belomonte.
Apresentação de uma proposta de monitorização do funcionamento do ciclo de estudos no presente,
proposta que deverá integrar elementos da Direção de Curso, da Direção do Departamento, Secções
Autónomas e do Conselho Pedagógico, com vista à elaboração de um relatório que ateste o bom
funcionamento das UCs ou proponha alterações para melhoria, caso seja necessário, até ao final do
presente ano letivo.
9.1.3. Implementation indicators
Request new and more appropriate tools ofadvertising of ESAP and the Cinema and Audiovisual Bachelor
Degree outside, in various events,where it is possible that the school is present and make the
dissemination of its work and its existence.
Cooperate fully and provide, if necessary and requested, expert advice for montage the TV studio
equipment in the new classroom at Belomonte building.
Submission of a proposal for monitoring the functioning of the course at present, proposal that must
integrate the Course Direction, Department Direction, Autonomous Sections and the Pedagogical Council,
in order to produce a report documenting that the proper functioning of course units or which proposes
changes for improvement, if necessary, by the end of this school year.

10. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
10.1. Alterações à estrutura curricular
10.1. Alterações à estrutura curricular
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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:
Cinema e Audiovisual
10.1.2.1. Study programme:
Cinema and Audiovisual
10.1.2.2. Grau:
Licenciado
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
Mapa XII
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Cinema e Audiovisual
10.2.1. Study programme:
Cinema and Audiovisual
10.2.2. Grau:
Licenciado
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>
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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>

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>
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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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