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Apresentação e Objetivos
O curso de pós-graduação em Realização e Produção em Documentário é um espaço laboratorial de pesquisa e produção de filmes documentais. Ao longo dos dois semestres, as unidades curriculares estão estruturadas no sentido de permitir um domínio
das técnicas audiovisuais, a par do desenvolvimento de projetos
tendencialmente autorais. No final do curso, resultará um conjunto de filmes aptos para distribuição e exibição pública.
Os principais objetivos da formação são:
• Desenvolver um projeto fílmico seguindo uma abordagem
não-ficcional;
• Adotar metodologias adequadas a uma perspetiva autoral em
documentário;
• Compreender as dinâmicas relacionais decorrentes de um
trabalho de cariz ético;
• Operacionalizar meios de produção cinematográfica digital
numa base de polivalência técnica.

Destinatários
• Titulares do grau de Licenciado ou equivalente legal em
qualquer área do saber;

• Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido
na sequência de um primeiro ciclo de estudos organizado de
acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um
Estado aderente a este Processo;
• Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja
reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de
Licenciado pelo Conselho Técnico-Científico, por proposta da
Comissão de Coordenação da Pós-Graduação;
• Em casos devidamente justificados, os detentores de um
currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido
pelo Conselho Técnico-Científico, por proposta da Comissão de
Coordenação da Pós-Graduação, como atestando capacidade
para a aquisição de competências neste ciclo de estudos.

Documentos para a Candidatura
• Curriculum Vitae detalhado;
• Certificado de Habilitações;
• Bilhete de Identidade ou do Cartão de Cidadão;
• Cartão de Contribuinte.
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UNIDADE CURRICULAR

ECTS

Som e Imagem para Documentário

5

Guião para Documentário

5

Pré-produção

5

Realização I

2

2º Semestre
UNIDADE CURRICULAR

ECTS

Produção e Pós-produção

7

Programação e Curadoria em Cinema

4

Gestão de Projetos Audiovisuais

4

Realização II

2

Total

34

