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EMENTA 

Introdução à teoria e à prática da edição e montagem audiovisual. Painel histórico, em perspectiva 
teórica e prática dos princípios, estilos e técnicas de edição e montagem audiovisual. Reflexão 
sobre técnicas de linguagens e narrativas audiovisuais e suas estéticas. 

OBJETIVOS 

- Apresentar aos alunos conhecimentos teóricos e práticos de edição e montagem audiovisual a 
partir de um panorama histórico; 

- Capacitação dos alunos nos fundamentos da edição e da montagem através de exercícios 
práticos;  

- Despertar a análise crítica e estética da montagem enquanto técnica e princípio narrativo a partir 
de diferentes escolas, estilos e usos no cinema e no audiovisual. 

 

METODOLOGIA 

Aulas expositivas e participativas. Projeção de filmes, programas, séries. Exercícios práticos em 
ilhas de edição. 

AVALIAÇÃO 

Trabalhos teóricos e práticos; participação em aula. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 



 

1. Apresentação da disciplina, conceitos e definições. 
2. A montagem no cinema dos primeiros tempos. 
3. O cinema clássico e a montagem transparente. 
4. Vanguardas e a escola soviética de montagem. 
5. Montagem de documentario. 
6. O surgimento do cinema sonoro e as implicações na montagem. 
7. A evolução do som no cinema. 
8. As relações da montagem com os gêneros cinematográficos. 
9. A montagem não-linear. 
10. A montagem/edição audiovisual para diferentes suportes e suas especificidades. 
11. Técnicas básicas de edição e montagem audiovisual em ilha não linear. 
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