
PROGRAMA DE DISCIPLINA

1. IDENTIFICAÇÃO
CURSO: Comunicação Social - Midialogia
DISCIPLINA: Edição de Produtos Audiovisuais CÓDIGO: CS303
CRÉDITOS: 04 CARGA HORÁRIA: 60h OFERECIMENTO: 1º Semestre
PRÉ-REQUISITO: CS203

2. EMENTA
A  montagem  ou  edição  é  uma  das  etapas  principais  na  produção  do  sentido  na  produção
audiovisual e sua realização implica em uma análise minuciosa de todo material de imagem e som
que  deverá  compor  o  produto  final.  É  o  momento  final  da  criação,  quando  se  determina  a
articulação das imagens, entre elas e sua relação com o som. Objetiva fornecer um instrumental,
técnico e crítico para a concepção e realização dos procedimentos editoriais. Enfoca as questões
de produção de sentido nos diversos meios de comunicação.

3. OBJETIVOS
Gerais:
Proporcionar ao aluno amplo conhecimento da linguagem e processos de edição e composição
audiovisual no espaço, no tempo e no meio em que se exibe.

Específicos:
Instrumentalizar  o  aluno  à  leitura,  interpretação,  cognição  e  prática  na seleção,  composição  e
edição de imagens tendo como principais elementos ordenadores a complexidade áudio-visual, a
estrutura dramática e a programação visual multimídia.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
* Combinação, junção e sentido de elementos sonoros e imagéticos;
*  Elementos  ordenadores  narrativos:  tempo,  continuidade,  clareza  narrativa:  estruturas  e
complexidades visuais  nos patamares da sensibilização, da compreensão, da associação e da
abstração;
*  Importantes  momentos  históricos  do  desenvolvimento  da  montagem (cinema mudo,  período
"sonoro", novas tecnologias);
* Montagem e mixagem sonoras - suas funções estéticas e informativas;
* Elaboração de planificação e roteirização de materiais para edição;
* Práticas laboratoriais em softwares de edição 
* Desenvolvimento de um produto final multidisciplinar que congregue as conceituações discutidas
e apreendidas durante o curso.

5. METODOLOGIA DE ENSINO
* Aulas expositivas com auxílio de conteúdos audiovisuais (filmes, vídeos, sites, portais, obras de 
arte e revistas);
* Discussão de conteúdos explanados em sala de aula;
* Leitura e discussão de textos de apoio;
* Práticas laboratoriais em Softrares de produção, edição e pós-produção de imagens;
* Orientação para concepção, desenvolvimento e realização de produto final.
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7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
* Somatória e qualidade de resenhas produzidas durante o curso (individual);
* Prova bimestral aplicada em data oficial;
* Somatória dos exercícios práticos realizados em laboratório;
* Qualidade do trabalho final acrescido de relatório conceitual.
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