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1. Dados do processo seletivo e do projeto de ensino 
 
1.1 Este processo prevê a seleção de um grupo de quarenta (40) estudantes voluntários para 
participação no projeto de ensino “Minicurso de Produção Audiovisual”, processo nº 
23153.000206/2020-64. 
1.2 O projeto “Minicurso de Produção Audiovisual propõe a experimentação de cada passo da 
produção cinematográfica, desde a pesquisa e criação de roteiro até a organização e exibição de 
filmes em Festival de Cinema, com a participação ativa dos estudantes em atividades teóricas, 
técnicas, conceituais e artísticas. O estudante aprende a contar histórias usando som e imagem 
em movimento, transformando suas ideias em narrativas para produzir coletivamente um filme 
curto, que pode ser filmado com qualquer aparato, inclusive o celular. Serão realizados projetos 
de curtas-metragens por cada equipe definida, sob orientação dos coordenadores do minicurso e 
colaboradores, em que os estudantes assumem as principais funções de um set de filmagem: 
direção geral, direção de arte, direção de fotografia, roteiro, produção, som, edição etc. O 
minicurso é oferecido em módulos específicos, que serão estudados e praticados em exercícios, 
para definição dos melhores caminhos técnicos e artísticos em cada curta-metragem. As 
produções realizadas e finalizadas pelas equipes serão apresentadas a uma banca, em que os 
professores analisam e comentam os projetos exibidos. Como forma de vivenciar o processo de 
distribuição, serão, ainda, exibidos os curtas-metragens em Festival de Cinema organizado pela 
turma do minicurso a todo o Ifes/campus Colatina. 
1.3 A orientação da produção audiovisual será realizada pela professora Ana Fehelberg e pelo 
professor Denimar Possa. 
 
 
2. Cronograma 
 

02/03/2020 Divulgação do edital* 

02/03 a 10/03/2020 Período de inscrição  

13/03/2020 Divulgação do resultado  

18/03/2020 Início das atividades do projeto 

* A divulgação das informações do Processo Seletivo será realizada no Mural Acadêmico, do 
Ifes/campus Colatina. 
 

 
3. Inscrição 
 
3.1 As inscrições serão realizadas por formulário online até o dia 10 de março de 2020. A ficha 
de inscrição deverá ser preenchida com os dados pessoais solicitados e a redação de carta de 
interesse apresentando as motivações para participar do projeto. O formulário encontra-se 
disponível em: https://forms.gle/rubYxQPE5asmZ8km6  
 
 

https://forms.gle/rubYxQPE5asmZ8km6


3.2 Requisitos para inscrição dos estudantes: 
• Ser estudante regularmente matriculado em curso do Ensino Médio Integrado ao Ensino 

Técnico ou da Graduação do Ifes/campus Colatina; 
• Possuir disponibilidade de tempo para atender às atividades do projeto (4 horas 

semanais); 
 
 
4. Critérios para seleção 
 
4.1 A seleção de candidatos será realizada pelos professores orientadores do projeto, de acordo 
com a análise da ficha de inscrição. Serão considerados os seguintes critérios para a seleção:  

a) Disponibilidade de carga horária para as atividades previstas no item 6;  
b) Motivação do candidato em relação às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

4.2 Serão admitidas as inscrições de estudantes, devidamente matriculados no Ifes/campus 
Colatina, até o preenchimento das vagas oferecidas. 

 
 

5. Duração do projeto 
 
5.1 O projeto ocorrerá no primeiro semestre de 2020, nas dependências do Ifes/campus Colatina, 
com vigência de 18 de março de 2020 a 30 de novembro de 2020. 
 
 
6. Plano de trabalho 
 
6.1 As atividades do estudante do projeto incluirão:  
a) Realização de leituras em língua portuguesa de textos e artigos científicos dentro da temática 
do projeto;  
b) Cumprimento de exercícios práticos individuais e grupais propostos nos módulos do 
minicurso; 
c) Produção de curta-metragem em equipe; 
d) Apresentação do resultado do projeto para banca avaliadora; 
e) Organização e exibição dos curtas-metragens em Festival de Cinema no Ifes. 
 
 
7. Certificação  
 
7.1 Receberão certificado de participação no projeto “Minicurso de Produção Audiovisual”, 
com carga horária de 90h, os participantes que realizarem as etapas descritas no plano de 
trabalho e que tiverem a frequência mínima de 75% no projeto. 
 
 
 
 
 

Colatina/ES, 02 de março de 2020.  
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