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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

ATELIÊ REALIZAÇÃO CINEMATOGRÁFICA E TELEVISIVA  6 ECTS 

FILM AND TELEVISION DIRECTING 

 

 

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 (WITH ACADEMIC 

SEMESTER AND SCHOLAR YEAR)              

Mestrado em Ciências da Comunicação / 1.º Semestre / 2020-2021  

Master in Communication Studies / 1st Semester / 2020-2021 

 

   

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Bruno Miguel Barrocas de Jesus 

 

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

WEEKLY TEACHING HOURS   

24 horas 

24 hours 

 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT               

  

Objetivos:   

 Formar os alunos na área da realização com base na criatividade, domínio de 

tecnologias e trabalho de equipa. 

 Dotar os alunos das competências do trabalho de realização e das especificidades 

dos vários géneros televisivos, cinematográficos e híbridos 

 Adequar os alunos aos novos desafios e realidades técnicas, estéticas e 

profissionais do século XXI. 

Competências:  

 Conhecer os elementos que compõem a Linguagem Audiovisual: Imagem; Som; 

Montagem; Cenários, Luz e Cor.  
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 Aplicar os diversos tipos de planos, enquadramentos e movimentos, bem como as 

normas, formatos e codecs do trabalho em vídeo.  

 Entender a realização como trabalho de equipa. 

 Perceber a importância da anotação e da continuidade narrativa, emocional e 

sonora, bem como saber criar um argumento e transformá-lo numa sequência de 

planos fílmicos. 

 Entender todas as etapas de uma produção audiovisual, bem como a importância 

de um correto planeamento para o sucesso dessa mesma produção. 

 Identificar os principais géneros cinematográficos e televisivos, e explorar as suas 

especificidades, bem como novos formatos e tendências de mercado. 

 Conhecer os princípios básicos da captação vídeo e da pós-produção vídeo e áudio. 

 Contribuir para a realização de uma obra audiovisual. 

 

Objectives:  

 Train students in the area of direction based on creativity, mastery of technology and 

teamwork. 

 Give students the skills to fulfill the job specifics and of the various kinds of television 

genre, film and hybrids. 

 Tailor students to new challenges, technical realities and aesthetics and to be 

professionals of the XXI century. 

Competences:  

 Know all the elements that that compose the Audiovisual Language: Picture, Sound, 

Mount, Movie set, Light and Color. 

 Apply the various types of plans, frameworks and movements, as well as standards, 

formats and codecs of video work. 

 Understand direction as teamwork. 

 Understand the importance of annotation and narrative continuity, emotional and 

sound, as well as knowing how to create an argument and turn it into a sequence of 

filmic plans. 

 Understand all steps of an audiovisual production, as well as the importance of proper 

planning for the success of such production. 

 Identify the major film and television genres, and explore their specificities, as well as 

new formats and market trends. 

 Know the basics of video capture and post-production video and audio. 
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6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

1.INTRODUÇÃO À ESTÉTICA AUDIOVISUAL  

Os elementos que compõem a Linguagem Audiovisual: Imagem; Som; Montagem; 

Cenários, Luz e Cor.  

2. A TÉCNICA  

Os diversos tipos de planos, enquadramentos e movimentos. Normas, formatos e 

codecs.  

3.DIRECÇÃO  

A realização como trabalho de equipa: realizador, produtores, equipa técnica e 

ator/apresentador/pivot.  

4.ANOTAÇÃO E CONTINUIDADE  

A importância da anotação e da continuidade narrativa, emocional e sonora.  

5.STORYBOARD E PLANIFICAÇÃO  

Criação de um argumento e sua transformação numa sequência de planos fílmicos.  

Estruturação de um Storyboard.  

6.PRODUÇÃO EXECUTIVA  

Os castings; a contratação de equipas; a gestão; os patrocínios e as parcerias; 

cenários e adereços; os meios técnicos.  

7.O PLANEAMENTO  

Planos de produção; mapas; levantamento de necessidades; orçamentos.  

8.GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS E TELEVISIVOS  

Curtas-metragens  

Longas-metragens  

Telenovelas  

Reportagem  

Entrevista  

Telejornal  

Documentários  

Entretenimento  

9.FORMATOS EM VOGA  

Doc-Reality  

Reality-Show  

Talent-Show  

10.CAPTAÇÃO  

Noções de funcionamento da câmara de filmar.  
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Mercado e equipamentos.  

11.PÓS-PRODUÇÃO  

Breves noções de edição e pós-produção vídeo e áudio.  

Mercado e equipamentos.  

12.O SHOWREEL  

Materiais produzidos para compor um portfólio e outras ferramentas de promoção 

pessoal. 

  

1.INTRODUCTION TO AUDIOVISUAL AESTHETIC  

The elements that compose the Audiovisual Language : Picture , Sound , Mount , 

Scenarios, Light and Color 

2 .TECHNIQUE 

The various types of plans, frameworks and movements. Standards, formats and 

codecs. 

3.DIRECTION 

Direction as teamwork: director, producers, crew and actor / presenter / pivot. 

4. ANNOTATION AND CONTINUITY 

The importance of annotation and narrative continuity, emotional and sound. 

5.STORYBOARD AND PLANNING 

Creation of an argument and its transformation into a sequence of filmic plans. 

Structuring a Storyboard. 

6. EXECUTIVE PRODUCTION  

The castings; hiring teams, management, sponsorships and partnerships; sets and 

props; technical means. 

7. PLANNING 

Production plans, maps, raising of all needs, budgets. 

8. CINE AND TV GENRE  

Short films 

Feature films 

Soap operas 

Reporting 

Interview 

TV newscast 

Documentaries 

Entertainment 

9.PREVALENT FORMATS 
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Doc-Reality  

Reality-Show  

Talent-Show 

10.CAPTURE 

Understanding how to operate a camcorder. 

Market and equipment. 

11.POST-PRODUCTION 

Brief notions editing and post-production video and audio. 

The Market and equipment. 

12.SHOWREEL 

Materials produced to compose a portfolio and other tools of promotion. 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION)      

 

Ensino: Aulas teórico-práticas e práticas; visionamentos de peças audiovisuais; utilização 

de material técnico e software de edição vídeo; realização de trabalhos práticos; 

apresentação em sala de trabalhos de grupo; PDF com conteúdos pedagógicos lecionados. 

Avaliação: Avaliação Qualitativa (inclui os seguintes parâmetros: Assiduidade e 

Pontualidade; Participação e Iniciativa; Trabalho de Equipa; Aplicação de Saberes; Atitude; 

Capacidade de Expressão; e Criatividade).  

Avaliação Quantitativa composta por Exercícios Práticos desenvolvidos nas aulas e 

Trabalho Final. 

Critérios e Forma de avaliação:  

A média da valoração qualitativa - escala de 0 a 5 - tem um peso de 40% na nota do 

Disciplina; os Exercícios Práticos e o Trabalho Final de Produção Audiovisual têm um peso 

de 60%, numa proporção de 20% e 40%, respetivamente, numa escala de 0 a 20. 

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

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

Teaching: Theoretical-practical and practical; screenings of audiovisual pieces, use of technical 

equipment and video editing software, practical work, classroom presentation of group work; 

PDF with the taught educational content. 

Assessment: Qualitative Assessment (includes the following parameters: Attendance and 

Punctuality, Participation and Initiative; Teamwork; Application of Knowledge, Attitude, Ability of 

Expression, and Creativity). 

Quantitative Evaluation based on Practical Exercises developed in the class room and final work 

presentation. 
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Criteria and Evaluation method: The average qualitative rating scale is 0 to 5 and has a weight of 

40% of the final grade; Practical Exercises and Final Audiovisual Production Work has a weight of 

60% ( a ratio of 20% and 40%, respectively), with a scale of 0 to 20. 

Any evidence of plagiarism is a disciplinary offense and will result in a penalty. A mark of zero (0) 

will be awarded for the assignment.  

 

 

8. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL      

MAIN BIBLIOGRAPHY   

 

 BERNSTEIN, Steven, Film Production, Focal Press, London, 1997. BALAN, Willians 

Cerozzi, Organização da Produção em Televisão.  

 CROCOMO, F. , TV Digital e Produção Interactiva – a Comunidade recebe e manda 

notícias, 2004.  

 KELLISON, Cathrine, Produção e Realização para TV e Vídeo (Uma abordagem 

prática)  

 McKee, Robert, Story, Substance, Structure, Style and the Principles of 

Screenwriting, 5ª Ed., Harper Collins Publishers, Inc., New York, 2006.  

 MISSIKA, Jean-Louis e WOLTON, Dominique - Televisão: das origens ao multimédia 

e à interactividade.  

 RABIGER, Michael, Dirección para Cine y Video, IORTV, Instituto Oficial de Radio y  

Televisión – RTVE, Madrid, 2001.  

 RABIGER, Michael, Dirección Cinematográfica – Técnica y Estética, 4ª Ed.,  Ediciones 

Omega, Barcelona, 2001;  
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