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Audiovisual e investigação sobre a cidade. Audiovisual e movimentos sociais urbanos. 
Narrativas urbanas e o direito à cidade. Políticas públicas urbanas. Imaginários urbanos.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL  
- Construção de repertório e elaboração crítica acerca da produção de narrativas sobre a 
cidade e seus imaginários; 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Investigação de metodologias e ferramentas audiovisuais utilizadas nos processos comunicativos; 
- Promover a aproximação entre os campos da arquitetura e urbanismo com o da comunicação 
audiovisual, 
através de atividades e reflexões em torno dos temas: comunicação, relações de poder e espaço 
urbano; 
direito à cidade, e a leitura crítica dos estereótipos de gênero, subalternidade, valores identitários no 
discurso audiovisual; lutas urbanas e midiativismo; 
- Capacitação dos estudantes para que se tornem multiplicadores junto à comunidades e movimentos 
sociais na elaboração de produção audiovisual. 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Cinema e Audiovisual. Processos e táticas de produção imagética. Extensão, educação e movimentos 
sociais urbanos. Metodologias de investigação sobre a cidade: um campo inter/multidisciplinar. 
Narrativas urbanas: instrumento de aproximação, enfrentamento e formulação sobre a disputa pela 
ampliação democrática do direito à cidade.  Políticas públicas, planos e projetos em Salvador. 
Imaginários urbanos.

METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM

A turma realizará uma série de cartas audiovisuais aos envolvidos e mobilizados pelas eleições 
municipais deste ano, que serão produzidas durante o desenrolar da campanha eleitoral e publicadas 
durante e ao final do semestre nos canais da disciplina nas redes sociais, buscando aproximação com 
associações comunitárias e movimentos sociais territorialmente envolvidos nas regiões da cidade e 
questões tratadas pelos alunos. 
Entre uma atividade síncrona semanal de webconferência reunindo todos os discentes e docentes da 
disciplina (e  também convidados) ocorrerão uma série de atividades assíncronas de leitura de textos, 
visualização de conteúdos e exercícios de realização audiovisual.  
A partir da lista de email como distribuição básica de informações, serão agregados durante o 
semestre o uso das plataformas: 
. jitsimeets para as webconferencias semanais no horário da disciplina 
. Google Drive, como repositório do material didático e conteúdo produzido pelos alunos. 
. Google Maps para geo-referenciamentos de informações territoriais. 
. WhatsApp  para comunicação mais próxima entre subgrupos envolvidos nas atividades. 
. Moodle pode ser a plataforma comum de compartilhamento de materiais e entrega de atividades, 
caso seja de acesso aos envolvidos. 
. Redes sociais para compartilhamento dos conteúdos produzidos como Instagram, Vimeo, YouTube, 
WhatsApp e Facebook. 

Unidade I 
Primeiras aproximações e construções reflexivas, com a realização das atividades síncronas e 
assíncronas iniciais expositivas e participativas, de reconhecimento da cidade nas diversas 
perspectivas trazidas pelo conjunto de participantes e convidados da disciplina. 
Unidade II 
Atividades práticas de desenvolvimento e produção de narrativas audiovisuais. 
Unidade III 
Atividades de pós-produção e compartilhamento dos conteúdos realizados, com participação nos 
debates virtuais que possam ser provocados ou vivenciados, assim como avaliação e 
encerramento da disciplina. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

De maneira processual e formativa, a avaliação da aprendizagem ocorrerá através de dois 
instrumentos:
- Participação nas atividades síncronas, observando-se a assiduidade, interesse, presença e 
envolvimento nos debates; e nas atividades assíncronas, observando-se o retorno dado as demandas 
e prazos estabelecidos.
- Resultados da realização audiovisual final, observando-se o envolvimento e cooperação durante o 

processo, e a relação dos conceitos abordados nas atividades e o conteúdo das narrativas 
produzidas.
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