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CURSO FIC –CINEMA NO PANO: PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE BAIXO CUSTO 

1. DADOS DA INSTITUIÇÃO  
 

CNPJ: 10.648.539/0001-05  

Razão Social:  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas 

Gerais/Campus Avançado Três Corações  

Endereço:  Rua Coronel Edgar Cavalcanti de Albuquerque, nº 61, Chácara das Rosas, 

Três Corações/MG - 37410-000  

Sítio:  http://ifsuldeminas.edu.br/trescoracoes  
 

2. DADOS GERAIS DO CURSO  
 

Nome do curso:  Cinema no Pano: Produções Cinematográficas de baixo custo 

Modalidade:  Semipresencial 

Eixo tecnológico:  Produção Cultural e Design 

Número de vagas:  40 vagas por turma 

Duração:  100 horas 

Frequência da oferta:  De acordo com a demanda 

Periodicidade das aulas: Encontros com duração de 2h00 horas,  ofertadas nas tardes de terças e 

sextas-feiras. Com previsão de que atividades específicas de gravação 

possam ser realizas aos sábados. Algumas atividades serão realizadas em 

formato de estudo dirigido. 

Turno e horário das aulas: Diurno. 

                                                          Será ofertada uma turma no período da tarde (16:30 às 18:30 hs) 

Local das aulas:  IFSULDEMINAS - Campus Avançado Três Corações  

Coordenador:  Professor Amauri Araujo Antunes 

Obs.: A previsão de início e término do curso será apresentada no edital de abertura do curso. 

 

 

 

 

 

  

http://ifsuldeminas.edu.br/trescoracoes
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1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

O Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) Cinema no Pano: Produções 

Cinematográficas de baixo custo, na modalidade semipresencial desenvolve-se a partir de uma proposta 

curricular baseada nos fundamentos filosóficos da prática educativa progressista e transformadora, 

orientado pelas bases legais da educação profissional e tecnológica brasileira, em consonância com a Lei 

11.892/2008 que estabelece os Institutos Federais e seus objetivos, entre os quais destaca-se a oferta de 

cursos de Formação Inicial e Continuada em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação 

profissional e tecnológica. 

Esse curso de Formação Inicial e Continuada busca proporcionar “a mudança de 

perspectiva de vida por parte dos estudantes; a compreensão das relações que se estabelecem no mundo 

do qual ele faz parte; a ampliação de sua leitura de mundo e a participação efetiva nos processos sociais. ” 

(BRASIL, 2009, p. 5). Dessa forma, almeja-se propiciar uma formação humana e integral, ao mesmo tempo 

em que são proporcionadas perspectivas profissionais diferenciadas, ampliando-se a visão do mundo de 

trabalho e constituindo-se em uma possibilidade para a construção dos projetos de vida dos estudantes 

(FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005).  

O IFSULDEMINAS Campus Avançado Três Corações percebe a importância em qualificar 

profissionais nos diversos setores da sociedade. Para isto procura estabelecer uma rede profundamente 

vinculada à sociedade tricordiana e regional. Assim, o curso Cinema no Pano: Produções Cinematográficas 

de baixo custo, busca atender uma demanda crescente do município,  identificada tanto na intensa produção 

do “Cinema no Pano”, quanto no apoio de empresas locais a tais iniciativas e no estabelecimento de 

parcerias locais e regionais.  

O Cinema no Pano é um movimento que vem atuando em Três Corações e região desde 2013 e que 

tem como principal representante o publicitário e cineasta Patrick Moysés.   

 Além da veiculação de trabalhos realizados por artistas mineiros que carecem de espaços públicos 

e de recursos financeiros para a projeção de suas obras, o Cinema no Pano, desenvolve oficinas práticas 

sobre o processo de criação e exibição de filmes, nos quais a comunidade se vê representada, reconhecendo-

se como protagonista.  Ao longo destes anos já foram realizadas diversas oficinas, resultando em uma grande 

quantidade de filmes curtos ficcionais, além de quatro médias metragens que dialogam mais diretamente 

com a linguagem do documentário:  

1-  “Benedito Alves – a rua de um pracinha” (2013). Documentário sobre a vida do Cabo Benedito 

Alves, tricordiano que combateu na segunda guerra mundial. 
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2- “Roda Gira” (2014). Um musical realizado com crianças de uma escola da zona rural da cidade de 

Santa Rita do Sapucai (MG). 

3-“Berimbau” (2015). Curta metragem que aborda a capoeira, como questão social e esporte. 

Produzido em São Bento Abade (MG) 

4- “Signo de Leão” (2016). Curta metragem que mistura e ficção e documentário, relacionado à fase 

áurea da Feira do Gado e ao Solar do Barão da Cotia, no início do século, em Três Corações. 

Ao longo destes anos, aliando a formação acadêmica em comunicação e a prática 

decorrente da produção dos vídeos acima citados, o Movimento Cultural Cinema no Pano desenvolveu uma 

metodologia que permite a produção de um vídeo de curta metragem em um espaço de tempo 

relativamente curto (cinco dias). Esta metodologia tem sido a base do projeto Cinema na Escola, que o 

movimento cultural tem realizado em diversas instituições educacionais da região. A sistematização destas 

experiências práticas é o principal fundamento  teórico da presente proposta pedagógica.   

Para a realização deste Curso de Formação Inicial e Continuada, o Cinema do Pano 

estabeleceu parcerias com duas empresas (GF Supermercados e TrecTur) sediadas em Três Corações, de 

forma a garantir a remuneração dos profissionais envolvidos. Sendo o IFSULDEMINAS – Três Corações, 

responsável pela cessão de espaços para as atividades e a certificação dos participantes.  

Esse documento apresenta, em linhas gerais, os pressupostos teóricos, metodológicos e didático-

pedagógicos estruturantes da proposta do curso em consonância com o Projeto Político-Pedagógico 

Institucional.  

 

............................................................................................................................. ........... 

 

4- Justificativa  

Em seu aspecto global, a formação inicial e continuada é concebida como uma oferta 

educativa – específica da educação profissional e tecnológica – que favorece a qualificação, a requalificação 

e o desenvolvimento profissional de trabalhadores nos mais variados níveis de escolaridade e de formação. 

Centra-se em ações pedagógicas, de natureza teórico-prática, planejadas para atender a demandas sócio 

educacionais de formação e de qualificação profissional. 

Neste sentido, a aproximação com a arte cinematográfica representa uma grande 

oportunidade para a qualificação profissional e a diversificação de oportunidades aos educandos.  Desde o 

início do século XX, o cinema e suas ramificações têm constituído um dos mais importantes e poderosos 

sistemas de comunicação e expressão artística da história da humanidade. Trata-se de um sistema com 
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enorme e diversificado potencial uma vez que se relaciona com praticamente todos os campos do saber, e 

influencia a formação e a cultura de toda a população. 

Por sua importância e abrangência, é compreensível que o sistema de ensino busque 

integrar o cinema e o audiovisual a suas práticas pedagógicas, fornecendo instrumentos que ampliem as 

possibilidades de relacionamento dos estudantes com esta linguagem, capacitando-os para serem 

consumidores críticos e, também, agentes destes processos complexos que envolvem comunicação, 

ideologia e arte.  

É fundamental que o estudo deste fenômeno social, político e artístico, seja difundido em 

todos os ambientes, em espaços escolares e em locais de educação não formal. No entanto, a maior parte 

da população desconhece aspectos inerentes à linguagem audiovisual, às técnicas de produção, aos aspectos 

teóricos e práticos que a envolvem. Isto facilita o surgimento de uma estrutura de segregação social, na qual 

a maior parte da população se vê excluída e sem acesso real a este veículo de comunicação em massa, 

facilitando as estruturas de dominação (intelectual, cultural, social, econômica, política...). 

A democratização do acesso à linguagem audiovisual possui vários aspectos, entre os quais 

o empoderamento da comunidade enquanto geradora de conteúdo. Nesta perspectiva a proposta do 

Cinema no Pano contribui para a criação e a transmissão de conhecimentos técnicos, relacionados à 

tecnologia e aos equipamentos e à adequada utilização dos recursos expressivos da linguagem (visual, 

sonora e verbal).   

Por sua especificidade, a indústria cinematográfica implica tanto o conhecimento técnico 

quanto a experimentação artística dos recursos expressivos da linguagem, assim, a presente proposta busca 

conciliar aspectos criativos e de fortalecimento da identidade comunitária com a operação de 

equipamentos, o desenvolvimento de recursos técnicos e, consequentemente a profissionalização.  

O Campus Avançado do IFSULDEMINAS em Três Corações é ainda muito recente, iniciou-

se em 2013, quando deixou de ser uma unidade do Polo Circuito das Águas e, nos últimos anos, tem ampliado 

sua área de atuação.  A realização do curso FIC Cinema no Pano: Produções Cinematográficas de baixo custo, 

contribuirá para a diversificação dos eixos de atuação do IF Três Corações e, também, para a formação 

profissional em uma importante área da economia e do mercado. Possibilitando, ainda, uma formação que 

facilite a utilização do cinema como instrumento para práticas educacionais ou publicitárias.  

Visto isso, o IFSULDEMINAS Campus Avançado de Três Corações, propõe-se a oferecer o 

curso de formação inicial e continuada Cinema no Pano: Produções Cinematográficas de baixo custo, na 

modalidade semipresencial, por entender que estará contribuindo para a elevação da qualidade dos serviços 
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prestados à sociedade, para a disseminação de conhecimentos, e para a formação humana integral 

articulada aos processos de democratização e justiça social. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GERAL  

O curso de Formação Inicial e Continuada Cinema no Pano: Produções Cinematográficas 

de Baixo Custo, na modalidade semipresencial, tem como objetivo geral difundir e popularizar a produção 

audiovisual a jovens, idosos e à população interessada, por meio da exploração prática da linguagem e pela 

reflexão teórica, possibilitando a alfabetização na linguagem audiovisual e a inserção dos participantes na 

sociedade da informação e da produção audiovisual.  

   
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Apresentar em caráter panorâmico, aspectos da linguagem cinematográfica; 

• Proporcionar uma perspectiva de produção viável para iniciantes na área.  

• Preparar técnica e teoricamente uma equipe para a filmagem de um curta metragem 

• Produzir um filme de curta metragem 

 

 

6. REQUISITOS DE SELEÇÃO E PÚBLICO ALVO  

 

O curso FIC Cinema no Pano: Produções Cinematográficas de baixo custo, na modalidade 

semipresencial, ofertado em parceria com o Cinema no Pano, é destinado a estudantes do campus e aos 

demais interessados desde que alfabetizados e com idade mínima de 13 anos. Ficou estabelecida a ordem 

de chegada como critério de seleção.  

 

 

7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

O curso FIC Cinema no Pano: Produções Cinematográficas de Baixo Custo, está estruturado 

em 7 disciplinas, com carga horária total de 100 horas. Os conteúdos estão organizados de modo a favorecer 

a melhor relação entre teoria e prática, por meio de aulas expositivas e interativas, bem como o 

desenvolvimento de um projeto conjunto e exercícios de fruição seguido de análise e reflexão a partir da 

apreciação crítica de obras audiovisuais extraclasse.  

Assim, a matriz curricular pode ser observada na tabela a seguir: 
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Nº Componentes Curriculares 

 Carga Horária 

C. H. 

Presencial 

Número de 

encontros 
C. H.  AVA C. H. Total 

1 História do Cinema 10 5 14 24 

2 Cinema no Pano e suas Produções 6 3 10 16 

3 Roteiro 10 5 0 10 

4 Interpretação 12 6 0 12 

5 Filmagem e Equipamento 12 6 0 12 

6 Práticas de Filmagem 18 3 0 18 

7 Edição 8 4 0 8 

 Total 76 32 24 100 

 

Para melhor entendimento, a parte presencial das disciplinas está organizada por semanas da seguinte 

maneira: 

 

 

Os conteúdos previstos para o ambiente virtual serão diluídos ao longo de todo o curso, e os professores 

orientarão os estudantes sobre o momento mais adequado a serem cumpridas.   

  

Nº Componentes Curriculares 

Carga 

Horária 

Presencial 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 História do Cinema 10              

2 Cinema no Pano e suas Produções 6              

3 Roteiro 10              

4 Interpretação 12              

5 Filmagem e Equipamento 12              

6 Práticas de Filmagem 18              

7 Edição 8              

                

 TOTAL 76              
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7. EMENTÁRIO  

 

COMPONENTE CURRICULAR CARGA HORÁRIA 

História do Cinema 24 

Ementa: Origem do cinema; Cinema e outras artes (fotografia, teatro, música, artes plásticas e literatura); Primeiros 

experimentos; Irmãos Lumiere;  Cinema Mudo; Principais Gêneros; Cinema Brasileiro.  

Bibliografia Básica: 

CINEMAPARATODOS. Apostila de Videointeratividade. Rio de Janeiro: Secretaria Estaduais de Educação e de 

Cultura, 2003.   

COSTA, Antonio. Compreender o Cinema. São Paulo: Globo, 2003 

XAVIER, Ismail. O Cinema Brasileiro Moderno. São Paulo: Paz e Terra, 2001.  

Bibliografia Complementar: 

ARAUJO, Inácio. Cinema, o mundo em movimento. São Paulo: Sccipione, 1995. 

COSTA, Flávio Cezarinno. O primeiro Cinema: espetáculo, narração, domesticação. Rio de janeiro: Azougue 

Editorial, 2005. 

DONNIS, Donis A. A sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

MASCARELLO, Fernando (ORG). História do Cinema Mundial. Campinas: Papirus, 2006. 

SANTOS, RUDI. Manual de Vídeo. Rio de Janeiro: UFRJ, 2003. 

 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR CARGA 

HORÁRIA 

Cinema no Pano e suas produções  16 

Ementa: Histórico do movimento cultural Cinema no Pano, apreciação de suas principais produções 

cinematográficas seguidas de debates com o diretor (Patrick Moysés).  

Bibliografia Básica: 

Site: https://www.cinemanopano.com.br/ 
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COMPONENTE CURRICULAR CARGA 

HORÁRIA 

Roteiro 10 

Ementa:   Argumento, Criação e Desenvolvimento de Narrativas; Caracterização de Personagens; Tema e Mensagem; Diálogos;  

Indicações técnicas; Story Board (story line).  

Bibliografia Básica: 

ASAS, Instituto – Comunicação Educativa. Vídeo -Apostilas do projeto Olha a Gente Aqui. São Paulo: Instituto 

Asas, SD. 

REY, Marcos. O roteirista profissional: televisão e cinema. São Paulo: Ática, 2006. 

STEFANELLI, Ricardo. Apostila Artes Visuais – Roteiro- cinema, televisão e vídeo. Sertãzinho (SP): IFSP, 

2010. 

Bibliografia Complementar: 

ARAUJO, Inácio. Cinema, o mundo em movimento. São Paulo: Sccipione, 1995. 

COSTA, Antonio. Compreender o Cinema. São Paulo: Globo, 2003. 

DONNIS, Donis A. A sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

MACHADO, Arlindo. A televisão levada a sério. São Paulo: Senac, 2001. 

SANTOS, RUDI. Manual de Vídeo. Rio de Janeiro: UFRJ, 2003. 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR CARGA HORÁRIA 

Interpretação 12 

Ementa: Diferenças entre interpretação de cinema, televisão e teatro. Monólogos, Diálogos e Figuração; Exercícios 

práticos com câmera. 

Bibliografia Básica: 

BONFITTO, Matteo. O Ator Compositor: as Ações Físicas como eixo, de Stanislávski a Barba. São 

Paulo: Perspectiva,2002. 

CHEKHOV, Michael. Para o ator. São Paulo: Martins Fontes,  2006. 

GERBASE, Carlos. Cinema – Direção de Atores.  Porto Alegre: Artes e Ofícios, 2003.  

Bibliografia Complementar: 

ARAUJO, Inácio. Cinema, o mundo em movimento. São Paulo: Sccipione, 1995. 

ASAS, Instituto – Comunicação Educativa. Vídeo -Apostilas do projeto Olha a Gente Aqui. São Paulo: Instituto 

Asas, SD. 

DONNIS, Donis A. A sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

MAMET, David. Sobre a direção de Cinema. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.  

SANTOS, RUDI. Manual de Vídeo. Rio de Janeiro: UFRJ, 2003. 
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COMPONENTE CURRICULAR CARGA HORÁRIA 

Filmagem e Equipamento  12 

Ementa: Equipe de filmagem; Captação de Som; Figurino; Continuídade; Equipamento de Iluminação; Tripé; 

Câmara; Anotação de Cena; Produção. 

Bibliografia Básica: 

ASAS, Instituto – Comunicação Educativa. Vídeo -Apostilas do projeto Olha a Gente Aqui. São Paulo: Instituto 

Asas, SD. 

CINEMAPARATODOS. Apostila de Videointeratividade. Rio de Janeiro: Secretaria Estaduais de Educação e de 

Cultura, 2003.   

COUTINHO, Laura Maria. Audiovisuais: arte, técnica e linguagem. Brasilia: UNB, 2006 (profuncionário) 

Bibliografia Complementar: 

ARAUJO, Inácio. Cinema, o mundo em movimento. São Paulo: Sccipione, 1995. 

COSTA, Antonio. Compreender o Cinema. São Paulo: Globo, 2003 

DONNIS, Donis A. A sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

GODOY, João. O método do trabalho do som direto. Salto (SP): Mnemocine, 2014. 

SANTOS, RUDI. Manual de Vídeo. Rio de Janeiro: UFRJ, 2003. 

 

COMPONENTE CURRICULAR CARGA HORÁRIA 

Práticas de Filmagem 18 

Ementa: Gravação das cenas do curta metragem “ A menina que catava sonhos” (título provisório). 

Bibliografia Básica: 

ASAS, Instituto – Comunicação Educativa. Vídeo -Apostilas do projeto Olha a Gente Aqui. São Paulo: Instituto 

Asas, SD. 

CINEMAPARATODOS. Apostila de Videointeratividade. Rio de Janeiro: Secretaria Estaduais de Educação e de 

Cultura, 2003.   

COUTINHO, Laura Maria. Audiovisuais: arte, técnica e linguagem. Brasilia: UNB, 2006 (profuncionário) 

Bibliografia Complementar:  

ARAUJO, Inácio. Cinema, o mundo em movimento. São Paulo: Sccipione, 1995. 

COSTA, Antonio. Compreender o Cinema. São Paulo: Globo, 2003 

DONNIS, Donis A. A sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

GODOY, João. O método do trabalho do som direto. Salto (SP): Mnemocine, 2014. 

SANTOS, RUDI. Manual de Vídeo. Rio de Janeiro: UFRJ, 2003. 
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COMPONENTE CURRICULAR CARGA HORÁRIA 

Edição 9 

Ementa: Acompanhamento do processo de edição do material gravado referente ao curta “A menina que catava 

sonhos” (título provisório) 

Bibliografia Básica: 

CINEMAPARATODOS. Apostila de Videointeratividade. Rio de Janeiro: Secretaria Estaduais de Educação e de 

Cultura, 2003.   

COUTINHO, Laura Maria. Audiovisuais: arte, técnica e linguagem. Brasilia: UNB, 2006 (profuncionário) 

SANTOS, RUDI. Manual de Vídeo. Rio de Janeiro: UFRJ, 2003. 

Bibliografia Complementar:  

ARAUJO, Inácio. Cinema, o mundo em movimento. São Paulo: Sccipione, 1995. 

ASAS, Instituto – Comunicação Educativa. Vídeo -Apostilas do projeto Olha a Gente Aqui. São Paulo: Instituto 

Asas, SD. 

COSTA, Antonio. Compreender o Cinema. São Paulo: Globo, 2003 

DONNIS, Donis A. A sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

GODOY, João. O método do trabalho do som direto. Salto (SP): Mnemocine, 2014. 

 

 

8. CORPO DOCENTE 

O curso será ministrado pelos professores Patrick Moysés e Luciana Antonângelo, 

remunerados por empresas parceiras (GF Supermercados e TrecTur). A coordenação será do Professor do 

IFSULDEMINAS Amauri Araujo Antunes.  

 

 

9. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM  

A avaliação do curso será feita de maneira contínua e permanente no ambiente escolar e 

virtual. Os procedimentos de avaliação do curso serão realizados e definidos em comum acordo entre a 

coordenação, professores e a orientação dos cursos de Formação Inicial e Continuada.  

Toda atividade desenvolvida em aula será avaliada, assim como o envolvimento e a 

participação dos alunos. Poderão ser utilizados, como recursos adicionais para a avaliação dos estudantes, 

os seguintes instrumentos: (i) Atividades práticas em sala ou orientadas; (ii) Atividades em grupo e 

individuais (presenciais ou utilizando ambiente virtual de aprendizagem); (iii) avaliações; (iv) seminários; (v) 

rodas de debate; (vi) elaboração e desenvolvimento de projetos, (vii) estudos dirigidos. Há de se ressaltar o 

caráter permanente e sistemático do processo de avaliação considerando as singularidades dos sujeitos 
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envolvidos no processo educacional, o que contribui para a aprendizagem de pessoas com aptidões e 

necessidades específicas. 

 

10. CERTIFICADOS E DIPLOMAS  

Fará jus ao certificado do curso FIC Cinema no Pano: Produções Cinematográficas de Baixo 

Custo, o discente que concluir o curso com frequência igual ou superior a 75% da carga horária presencial 

proposta e aproveitamento mínimo de 60% nas atividades avaliativas desenvolvidas ao longo do curso.  

 

FONTES CONSULTADAS 

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário 

Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 23 de dezembro de 1996, Seção 1, p. 27.833. 

 

______. Guia PRONATEC de Formação Inicial e Continuada 2013. Portaria MEC nº 899, de 20 de setembro 

de 2013, 3. ed., 2013. Disponível em: <http://pronatec.mec.gov.br/fic/>, acesso em 28 de dezembro de 

2016. 

Sites: 

http://www.mec.gov.br/  

http://www.ifsuldeminas.edu.br 

http://www.mec.gov.br/

