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EMENTA 
Estudo das diversas etapas da realização de um filme ou de um produto audiovisual. As práticas cinematográficas e 
audiovisuais de um diretor; A escolha de um gênero: ficção ou documentário; Processos de realização de um produto 
cinematográfico ou audiovisual: pré-produção, produção e pós-produção; A filmagem ou gravação de um produto 
fílmico/audiovisual; A montagem e edição de um produto fílmico/audiovisual; Sonorização de um produto 
fílmico/audiovisual; A finalização de um produto fílmico/audiovisual. 

OBJETIVOS 
A Oficina tem como propósito colocar em prática o processo da produção/realização de um filme ou produto 
audiovisual abrangendo todas as suas etapas: pré-produção, produção e pós-produção. A Oficina objetiva como 
meta visualizar panorama da atividade da realização cinematográfica e audiovisual, a partir dos aspectos 
técnico/estéticos da construção de um filme 

METODOLOGIA  
• Aula expositiva, Análise de cenas e sequências de filmes;  
• Exibição de filmes, previamente selecionados, debates sobre os temas da invenção e criação; 
• Participação do grupo com intervenções e questionamentos e avaliações dos conteúdos; 
• Realização de trabalhos práticos relacionados aos temas apresentados e discutidos em sala de aula; 

 

•  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I  – IDENTIDADE E AUTORIA 
1. A busca de uma ident idade cr ia t iva ;  
2. Cinema hoje:  o pape l do diretor (autor);  
3. Diretor (Autor)  ident i f icação dos temas; 
4. Desenvo lvimento das ideias bás icas e  as ferramentas c inematográf icas;  
5. Estét ica  e Autor ia 



Unidade I I  – CINEMATOGRAFIA E PRÉ-PRODUÇÃO 
1. As prát icas cinematográf icas do d i retor:  p ro je tos de f i lmagem; 
2. Rotei r ização e desenvolvimento de h istór ias:  como interpretar um roteiro;   
3. Decupagem técnica de um rotei ro;  
4. Estét ica e autor ia:  ponto de vista;  gênero,  conf l i to e d ia lét ica;  estrutura,  enredo e tempo; 

espaço e tempo;  formatos e est i los ;  
Unidade I I I  –  CINEMATOGRAFIA E PRODUÇÃO 

1. Desenvo lvimento da equipe de real ização/produção: Como dir ig i r  uma equ ipe de 
real ização/produção; 

2. Mise en scène: antes de começar a f i lmar,  f i lmando;  
3.  Di retor  (autor),  fotógrafo,  d i retor  de ar te,  d iretor de som, di retor  de elenco,  montador,  

produção e as imbr icadas re lações no set de f i lmagem; 
4. Resumo cr í t ico da produção de um f i lme; 

Unidade IV – CINEMATOGRAFIA E PÓS-PRODUÇÃO 
1. Preparação para edição/montagem: desenho de uma est rutura ;  
2. Princípios de edição:  pr imeira montagem; 
3. Trabalho com composi tor:  música e t r i lha sonora;  
4. Edição: do corte f inal  à mixagem; t í tu los e cópia f ina l ;  

Unidade V – CINEMATOGRAFIA E PROCESSOS DA CARREIRA DE UM DIRETOR 
1. Como p lanejar a sua carre ira;  
2. Indústr ia ou c inema independente;  
3. O real izador e o c inema brasi le iro;  

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
. A avaliação se dará de forma processual sobre o desempenho do aluno em todas as etapas 
previstas do curso: roteirização, filmagem e finalização dos produtos; participação nas exibições 
dos filmes e nos debates sobre os temas abordados 
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