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8 8 OFICINA DE AUDIOVISUAL DO 

NU PE PA-I MARGE N S/1 CN OVA-LAPS 

TEORIA E PRATICA: PRODU<;AO DE FILMES DIGITAIS 

EDl<;AO INTERNACIONAL ONLINE 

DE 19 DE JULHO 
SEGUNDAS.QUARTAS.QUINTAS - DAS 15H30 ÀS 17H30(BR) - 19H30 ÀS 21h30(PT)

A 25 DE AGOSTO DE 2021
 

OBJETIVOS 

A 8ª Oficina de Audiovisual e resultado de uma 

parceria feita pela NOVA com a Universidade de 

Sao Paulo que visa oferecer a membros destas 

universidades e de outras instituii;;oes 

academicas e sociais conteudo te6rico e pratico 

introdut6rio para viabilizar a produi;;ao de seus 

pr6prios filmes em formato digital. 

Ao longo da oficina serao apresentados 

conceitos e exercfcios que auxiliam o trabalho 

de estudantes e pesquisadores em atividades de 

planejamento, organizai;;ao, execui;;ao e

finalizai;;ao de seus materiais audiovisuais. 

A Oficina e indicada para quern deseja conciliar 

os pr6prios objetivos de pesquisa e trabalhos de 

campo com a produi;;ao de conteudo audiovisual. 

Embora apresente aspetos tecnicos e te6ricos 

relacionados a diferentes portes de produi;;ao a 

oficina prioriza o uso de equipamentos 

acessfveis como o telem6vel e cameras portateis 

e cameras DSLR. 

Durante todo o perfodo da oficina (a/o)s 

participantes realizarao atividades individuais e 

em equipa com o prop6sito de colocar em 

pratica o conteudo trabalhado em cada modulo. 

A oficina e gratuita e faz parte de um estudo 

mais amplo ligado a produi;;ao de conteudo 

digital. 

INFORMA<;OES GERAIS 
Dura9ao: 60h (30h encontros virtuais e 30h exercicios) 

Docente responsavel: 
Profa. Ora. Carla Baptista {NOVA) 
Prof. Dr. Alvaro Comin {USP) 

Apresenta9ao: 
Allan Herison Ferreira 
Ana Carolina Trevisan 
(Doutorandos do ICNOVA) e equipa NUPEPA 

LINK PARA INSCRl(,AO: 

https://tinyurl.com/imargens-8 
(ou acesse pelo QRCODE acima) 

ITITP L,AP5 IMARGENS 

PROGRAMA 

lntrodu9ao: visao geral da produi;;ao audiovisual. 

Pesquisa: o uso do material audiovisual em 

pesquisa. Fun96es e etapas de produi;;ao de um 

filme. Produ9ao e realiza9ao: estudo, 

planeamento e organizai;;ao dos recursos, 

orientai;;ao de equipe e criai;;ao de documentos de 

linguagem. Edi9ao: requisitos para edii;;ao, 

construi;;ao de trilhas e linhas de tempo, edii;;ao e 

finalizai;;ao. Fotografia e som: cameras digitais: 

enquadramento, luz, pianos, estabilidade e som. 

Roteiro/Guiao: tipos de roteiros/gui5es e 

adaptai;;ao para pesquisas. Analise tecnica de 

conteudo relevante para a proposta da oficina. 

ATIVIDADES 
Execui;;ao de exercfcios individuais e/ou em grupo 

nas diferentes funi;;oes abordadas na teoria. 

Elaborai;;ao de roteiro/guiao adaptado com base 

em material de pesquisa. Elaborai;;ao e execui;;ao 

de piano de trabalho, definii;;ao de funi;;oes e 

escopo de projeto para os gui5es. Definii;;ao de 

linguagem, documentos de realizai;;ao, exercfcios 

de preparai;;ao. Captai;;ao de audio e vfdeo 

colocando em execui;;ao os pianos de produi;;ao e 

realizai;;ao. Log/Arquivamento de material, 

processos de classificai;;ao e organizai;;ao de 

material de captai;;ao, iluminai;;ao e audio. 

Simulai;;ao ou execui;;ao de edii;;ao dos materiais 

captados e publicai;;ao. Apresentai;;ao dos 

resultados, publicai;;ao dos filmes e fechamento 

da oficina (certificai;;ao). Requisites: acesso a internet, 

acessar a plataforma digital indicada (Zoom) com uso de 

camera e microfone para interac;:ao com participantes. 

INSCRIQOES via formulario (tinyurl.com/imargens-8). 

Mais informai;;oes: usp.br/imargens ou 

icnova.fcsh.unl.pt ou envie e-mail para: 

imargensusp@gmail.com. 
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icnova.fcsh.unl.pt
usp.br
http://sociologia.fflch.usp.br/laps
usp.br/imargens
https://www.imargens.com.br/nupepa
https://www.icnova.fcsh.unl.pt/
https://www.fcsh.unl.pt/
https://www.imargens.com.br/single-post/2020/05/29/Inscri%C3%A7%C3%B5es-abertas-para-a-7%C2%AA-Oficina-de-Audiovisal-do-NUPEPAImaRgens-LAPSICNOVA---oficina-especial-virtual
https://tinyurl.com/imargens-8
https://tinyurl.com/imargens-8
https://www.imargens.com.br/single-post/2020/07/24/conhe%C3%A7a-os-14-filmes-feitos-por-74-participantes-da-7%C2%AA-oficina-de-audiovisual-edi%C3%A7%C3%A3o-vi
https://www.imargens.com.br/



