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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

ESTUDOS DE CINEMA 5 ECTS 

FILM STUDIES 
 

 

2. DESIGNAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS EM QUE SE INSERE A UNIDADE 

CURRICULAR (COM SEMESTRE E ANO LETIVO) 

STUDY CYCLE TO WHICH THE CURRICULAR UNIT BELONGS (PLUS SEMESTER AND 

ACADEMIC YEAR)              

Licenciatura em Comunicação e Cultura / 1º Semestre / 2022-2023 

Undergraduate Degree in Communication and Culture / 1st  Semester / 2022-2023 

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Rui Manuel Braz  

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

WEEKLY TEACHING HOURS   

3 horas/semana 

3 hours/week 

 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE 

DEVELOPED BY STUDENTS)                

  

Esta disciplina é uma introdução aos Estudos de Cinema. No final da disciplina, os alunos 

deverão estar familiarizados com as questões centrais desta área científica. Os alunos 

deverão igualmente ser capazes de compreender princípios básicos de análise fílmica, bem 

como de identificar os principais modos históricos e os mais importantes movimentos 

internacionais da imagem cinematográfica. 

 

This course is an introduction to film studies. At the end of the course, students should be 

familiar with the key issues of this scientific area. Students should also be able to understand the 

basic principles of film analysis, as well as to identify the main historical modes and the most 

important international trends of cinema 
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6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

1. A imagem cinematográfica  

▪ Mise-en-scène  

▪ Cinematografia  

▪ Montagem  

▪ Som  

2. Textos e contextos  

▪ Semiologia e análise textual (o filme como texto)  

▪ Psicanálise e feminismo (o sujeito do filme)  

▪ Teoria do aparelho cinematográfico (texto, tecnologia, espectador)  

3. O cinema narrativo  

▪ História e princípios elementares (a institucionalização do cinema: organização 

industrial, géneros e “star system”)  

▪ Narração, enunciação, ponto de vista (a forma da narrativa)  

4. As alternativas ao cinema narrativo  

▪ As vanguardas do séc. XX — entre a arte a propaganda  

▪ O cinema moderno (fundamentos teóricos, características estilísticas e história)  

▪ O documentário (testemunha, professor, militante)  

5. Entre o cinema narrativo e as suas alternativas  

▪ A Nova Hollywood  

▪ O cinema do mundo  

▪ O cinema digital, as novas cinefilias e a “morte do cinema”? 

 

1. The cinematographic image  

▪ Mise en scène  

▪ Cinematography  

▪ Editing  

▪ Sound  

2. Texts and contexts  

▪ Semiotics and textual analysis (the film as text)  

▪ Psychoanalysis and feminism (the film’s subject)  

▪ Apparatus theory (text, technology, spectator)  

3. Narrative cinema  

▪ History and chief principles (industrial organisation: genres and the star system)  
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▪ Narration, enunciation, point of view (the form of narrative)  

4. The alternatives to narrative cinema  

▪ 20th century avant-gardes — in between art and propaganda  

▪ Modern cinema (theoretical premises, stylistic features and history)  

▪ Documentary film (witness, teacher, militant)  

5. In between narrative cinema and its alternatives  

▪ New Hollywood  

▪ World Cinema 

▪ Digital cinema, new cinephilia and the “death of cinema”? 

 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

PORTUGUÊS 

As aulas dividem-se em duas partes: uma parte expositiva, durante a qual é feita uma 

introdução teórica ou uma contextualização histórica dos principais conceitos e filmes 

abordados. Uma parte prática, com a projeção de excertos que são objeto de um 

comentário coletivo pelo docente e os alunos. Neste comentário, deverão ser testados e 

desenvolvidos os parâmetros de análise fílmica antes apresentados.  

Avaliação:  

1. Découpage de uma sequência cinematográfica (40%)  

2. Análise fílmica de uma obra cinematográfica (60%)  

Prova complementar: Teste específico e adaptado ao cariz da unidade curricular (50%) 

Qualquer evidência de plágio será punida com a atribuição de zero ao elemento de 

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

Classes consist of a lecture section during which a theoretical introduction or an historical 

contextualization for film analysis concepts is provided.  

After this, film extracts will be screened and a collective discussion will follow. During this 

discussion, students should practice the use of the parameters of film analysis presented earlier.  

Assessment and final grade:  

1. Assignment 1: students are to make the decoupage of a movie sequence (40%)  

2. Assignment 2: students are to write a paper consisting of a film analysis of an entire 

movie (60%)  

Exam: specific test adapted to the characteristics of the curricular unit (50%) 

Any evidence of plagiarism shall be penalized with a mark of zero (0). Plagiarism is the improper 

use of a text and/or ideas that are not one’s own.  
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