
 

RAFAEL JUNQUEIRA VENTURI 

 

 

 

IMPLICAÇÕES DO CURSO SUPERIOR DE AUDIOVISUAL (CRIAÇÃO 

E PRODUÇÃO) NO DESENVOLVIMENTO LOCAL: um estudo na 

cidade de Ribeirão Preto - SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCA 

2015 

Dissertação apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional – 

Mestrado Interdisciplinar, do Centro 

Universitário de Franca - Uni-

FACEF, para obtenção do título de 

Mestre. 

Orientador: Prof. Dr. Paulo de Tarso 

Oliveira 

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento 

Social e Políticas Públicas 



2 

 

RAFAEL JUNQUEIRA VENTURI 

 

 

 

IMPLICAÇÕES DO CURSO SUPERIOR DE AUDIOVISUAL (CRIAÇÃO 

E PRODUÇÃO) NO DESENVOLVIMENTO LOCAL: um estudo na 

cidade de Ribeirão Preto - SP 

 

 

 

 

 

 

Franca, 27 de fevereiro de 2015. 

 

Orientador: __________________________________________________________ 

Nome: Prof. Dr. Paulo de Tarso Oliveira 

Instituição: Centro Universitário de Franca - Uni-FACEF 

 

Examinadora:________________________________________________________ 

Nome: Profª. Drª. Melissa F. Cavalcanti Bandos 

Instituição: Centro Universitário de Franca - Uni-FACEF 

 

Orientador: __________________________________________________________ 

Nome: Profª. Drª. Dulce Maria Pamplona Guimarães 

Instituição: Centro Universitário Barão de Mauá - Ribeirão Preto/SP 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação 

em Desenvolvimento Regional – Mestrado 

Interdisciplinar, do Centro Universitário de Franca - Uni-

FACEF, para obtenção do título de Mestre. 

Orientador: Prof. Dr. Paulo de Tarso Oliveira 

Linha de Pesquisa: Desenvolvimento Social e Políticas 

Públicas 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico ao meu Mestre da Vida, Daisaku 

Ikeda, “Supremo Líder do Mundo”, poeta 

laureado.  



4 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço: 

 ao meu orientador, prof. Dr. Paulo de Tarso Oliveira, que tão 

bem me recebeu e me acolheu no programa de Mestrado – Uni-FACEF. 

 à profª. Drª Melissa F. Cavalcanti Bandos, que me abriu os olhos 

para as Políticas Públicas relacionadas ao audiovisual. 

 ao grande amigo, Dr. José Benedito dos Santos Camargo, que 

tanto me ajudou neste significativo desafio. 

 à profª Drª Dulce Maria Pamplona Guimarães, reitora do Centro 

Universitário Barão de Mauá, pela confiança depositada. 

 ao amigo, Eduardo Soares, pelo apoio e dedicação durante os 2 

anos de Mestrado. 

 ao amigo, Ivan Gagliardi, que sem sua ajuda este trabalho não 

seria possível. 

 à minha querida mãe, Ana Maria Soares Junqueira, pela vida e 

por me incentivar e acreditar em mim nos momentos mais difíceis. 

 à todos os egressos do Curso Superior de Audiovisual – Criação 

e Produção, pela participação nas pesquisas. 

 à todos os professores do Curso Superior de Audiovisual – 

Criação e Produção, pela participação nas entrevistas. 

 à todos os alunos da VI turma do programa de Mestrado da Uni-

FACEF, por compartilharem esta realização. 

 às secretárias da pós-graduação da Uni-FACEF, pela 

atenciosidade. 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A causa da derrota não se encontra no 

obstáculo ou no rigor das circunstâncias, 

mas sim no retrocesso da determinação e 

na desistência da própria pessoa. 

Daisaku Ikeda 



6 

 

 

RESUMO 

 

 

 

Este trabalho tem o propósito de discutir efeitos do curso superior de Audiovisual – 

Criação e Produção do Centro Universitário Barão de Mauá na comunidade e no 

mercado de trabalho de Ribeirão Preto/SP, através de estudos da atuação de 

egressos e da opinião de docentes, a partir de 2008. Os objetivos foram: descrever 

aspectos da realização profissional dos egressos e seus envolvimentos com as 

Políticas Públicas, descrever a concepção dos docentes a respeito da presença do 

curso na comunidade local e descrever aspectos da realização profissional do 

egresso na área de atuação do graduado em Audiovisual – Criação e Produção e 

sua relação com o desenvolvimento regional. Por ser um mercado novo e em 

expansão, faz-se necessário estudar o comportamento dos profissionais que atuam 

nos diversos segmentos, que necessitam dessa qualificação, como cinemas, 

produtoras, agências, estúdios, emissoras de TV, jornais, rádios, entre outros. 

Assim, este projeto de pesquisa foi realizado a partir de levantamento bibliográfico e 

pesquisa de coleta de dados empíricos. A pesquisa envolveu 3 etapas: coleta de 

dados a respeito do egresso, a relação deste ex-aluno com as Políticas Públicas e 

entrevista com os docentes do curso e sua relação com o Desenvolvimento. A 

pesquisa do perfil profissional do egresso foi feita por e-mail, a pesquisa relacionada 

às Políticas Públicas foi realizada por telefone e a com os docentes foi realizada 

pessoalmente. Os resultados da 1ª etapa revelaram que 56% dos egressos do 

curso superior de Audiovisual – Criação e Produção estão, sim, inseridos no 

mercado de trabalho de Ribeirão Preto/SP e que 41%, segundo os levantamentos 

da 2ª etapa, estão trabalhando em Produtoras de Vídeo. Já a 3ª etapa, a entrevista 

com os docentes do curso, apenas confirmou os resultados da 1ª e 2ª etapas, que o 

ex-aluno encontra-se trabalhando no setor audiovisual, mas não utiliza, 

substancialmente, as Políticas Públicas relacionadas ao audiovisual. 

 

 

Palavras-chave: Audiovisual. Desenvolvimento. Ensino superior. Egresso. Políticas 

públicas. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This work has the purpose to discuss effects of the upper course of Audiovisual - 

Criação e Produção of Centro Universitário Barão de Mauá in the community and in 

the labor market of Ribeirão Preto/SP, through studies of the performance of ex-

students and the opinion of teachers, from 2008. The objectives of this study were: 

to describe aspects of professional achievement of graduates and their involvement 

with Public Politics, describe the design of teachers with respect to the presence of 

the course in the local community and describe aspects of professional fulfillment of 

its ex-student in the area of operation of graduated in Audiovisual - Criação e 

Produção and its relationship with the regional development. Because it is a new 

market in expansion, it is necessary to study the behavior of professionals who work 

in the various segments, which need a qualification, such as cinemas, producers, 

agencies, studios, TV broadcasters, newspapers, radios, among others. Thus, this 

research project was conducted from bibliographic search and collection of empirical 

data. The study involved 3 steps: data collection in respect of its ex-student, the 

relationship of this ex-student with Public Politics and interview with the teachers of 

the course and its relationship with the Development. The search of the professional 

profile of convicted was made by e-mail, the research related to Public Politics was 

conducted by telephone and with the teachers was held personally. The results of 

the 1st step revealed that 56% of the ex-student of the upper course of Audiovisual - 

Criação e Produção are, yes, inserted in the job market of Ribeirão Preto/SP and 

that 41%, according to the surveys in the 2nd step, are working on Producing Video. 

Already the 3rd step, the interview with the teachers of the course, only confirmed 

the results of the 1st and 2nd steps, that the ex-student is working in audiovisual 

sector, but do not use, substantially, the Public Politics related to the audiovisual 

sector. 

 

 

Keywords: Audiovisual. Development. Higher Education. Ex-student. Public politics. 

 

 

 

 

 

 



8 

 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO........................................................................................................................... 11 

1 A REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA .............................................................................................. 14 

1.1 A “VELHA” TECNOLOGIA ........................................................................................ 17 

1.2 A “NOVA” TECNOLOGIA .......................................................................................... 18 

1.3 O AUDIOVISUAL E AS NOVAS TECNOLOGIAS ................................................ 23 

2 POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA AUDIOVISUAL .................................................................... 24 

2.1 MEI ............................................................................................................................ 24 

2.2 Micro e Pequena Empresa.................................................................................... 24 

2.3 Ancine ....................................................................................................................... 24 

2.4 DRT ........................................................................................................................... 24 

2.5 LEIS DE INCENTIVO ............................................................................................. 24 

2.5.1 Lei do Audiovisual ............................................................................................................ 24 

2.5.2 Lei Rouanet ...................................................................................................................... 24 

2.5.3 PROAC .............................................................................................................................. 24 

2.5.4 PIC .................................................................................................................................... 24 

3 RIBEIRÃO PRETO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL .............................................................. 25 

4 UM ESTUDO DO CURSO DE AUDIOVISUAL - CRIAÇÃO E PRODUÇÃO NO 

DESENVOLVIMENTO DE RIBEIRÃO PRETO ............................................................................. 26 

4.1 O CURSO DE AUDIOVISUAL ................................................................................. 27 

4.1.1 Objetivos gerais ................................................................................................... 27 

4.1.2 Objetivos específicos .......................................................................................... 27 

4.1.3 Missão ................................................................................................................... 27 

4.1.4 Núcleos ................................................................................................................. 28 

4.1.5 Responsabilidade social .................................................................................... 29 

4.1.6 Caracterização do curso .................................................................................... 29 

4.2 MÉTODO DE PESQUISA ......................................................................................... 30 

4.2.1 1ª Etapa ................................................................................................................ 31 

4.2.2 2ª Etapa ................................................................................................................ 32 



9 

 

4.2.3 3ª Etapa ................................................................................................................ 33 

4.3 RESULTADOS ............................................................................................................ 34 

4.3.1 1ª Etapa ................................................................................................................ 34 

4.3.1.1 Gráficos dos resultados da pesquisa ............................................................................. 34 

4.3.2 2ª Etapa ................................................................................................................ 42 

4.3.2.1 Gráfico dos resultados da entrevista ............................................................................ 42 

4.3.3 3ª Etapa ................................................................................................................ 50 

CONCLUSÃO ............................................................................................................................. 53 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................................... 55 

ANEXO A .................................................................................................................................. 60 

Matriz curricular ................................................................................................................. 60 

ANEXO B .................................................................................................................................. 63 

Atividades Complementares ........................................................................................... 63 

Carga horária ................................................................................................................. 63 

Atividade Extraclasse ................................................................................................... 63 

ANEXO C ................................................................................................................................... 65 

Perfil do egresso................................................................................................................ 65 

ANEXO D .................................................................................................................................. 66 

Funções técnicas e artísticas .......................................................................................... 66 

ANEXO E ................................................................................................................................... 67 

Campos de atuação profissional .................................................................................... 67 

ANEXO F ................................................................................................................................... 68 

Competências e habilidades ........................................................................................... 68 

ANEXO G .................................................................................................................................. 69 

Festival Sessão Pipoca .................................................................................................... 69 

Edital................................................................................................................................ 69 

I – Dos objetivos do festival ...................................................................................................... 73 

Descrição da obra audiovisual .............................................................................................. 73 

II – Da formação das equipes .................................................................................................... 73 

III - Do cronograma ................................................................................................................... 74 

IV – Da apresentação audiovisual ............................................................................................. 74 

V - Da entrega do projeto ......................................................................................................... 75 



10 

 

VI – Da avaliação do projeto ..................................................................................................... 75 

VII – Da premiação .................................................................................................................... 75 

Categorias ............................................................................................................................. 77 

VIII – Disposições gerais ............................................................................................................ 79 

Artigos ............................................................................................................................. 80 

ANEXO H .................................................................................................................................. 83 

Entrevista com os docentes ............................................................................................ 83 

Transcrição das respostas ........................................................................................... 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



11 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com a convergência midiática, ou seja, várias mídias utilizando uma só 

plataforma digital para captação, edição e exibição de imagens e sons, sejam 

estáticas ou em movimento, surge, assim, atualmente, no campo cinematográfico, a 

terminologia audiovisual. 

As artes ou técnicas artísticas que até então eram separadas no 

passado a partir do surgimento do cinema e, muitas vezes não se misturavam, 

deram lugar às novas tecnologias capazes de unirem-se em uma só mídia.  

O cinema, o vídeo, o rádio, a televisão, a fotografia, a pintura e as 

novas técnicas de tratamento de imagem e seus softwares, produção gráfica e 

comunicação visual foram unidas em uma só plataforma digital podendo, com a 

ajuda da tecnologia da informação e da internet, ser utilizadas por milhões de 

pessoas com apenas um só aparelho: o computador e seus variantes evolutivos. 

As tradicionais faculdades de Cinema e Vídeo e de Rádio e TV 

adequaram-se aos novos formatos tecnológicos adotando novas nomenclaturas. 

Agora, elas recebem o nome de Cursos Superiores em Audiovisual, Imagem e Som 

e/ou Midialogia. 

Esses cursos superiores são importantes, pois, além de preparar os 

alunos para exercitar e trabalhar com a linguagem cinematográfica, teórica e prática, 

e todas as suas funções como direção, iluminação, roteirização, sonorização, 

edição, atuação, cenografia e figurinos, realizando curtas-metragens, 

documentários, animações e videoclipes, formam cidadãos críticos capazes de 

pensar, analisar e contribuir para a sociedade onde vivem. 

O Centro Universitário Barão de Mauá da cidade de Ribeirão Preto, 

considerando as necessidades do mercado e da alocação de pessoal especializado, 

que atendesse as novas exigências mercadológicas, ofereceu, em 2007, o curso 

superior em 2 anos de Audiovisual - Criação e Produção privilegiando conteúdos 

fundamentados nas experiências formais que traduzissem os novos paradigmas da 

comunicação, via imagem e som, respeitando os princípios éticos inseridos na 

legislação, tornando a necessidade de acompanhamento das mudanças da época, 

do pensamento e da tecnologia, um imperativo que favorecesse as condições para 

a formação, seja do ponto de vista acadêmico, oferecendo modelos que 

satisfizessem as exigências e expectativas dos alunos, seja para as necessidades 

do mercado, em vertiginosa transformação. 

Ribeirão Preto é o centro da região que mais se desenvolve no Brasil. 

Desenvolvimento, este, com base na diversificação da economia e da qualidade de 

vida. A terra roxa de Ribeirão Preto transformou a região no maior produtor de grãos 

na virada do século XIX. O desenvolvimento trouxe novas culturas, como a cana-de-

açúcar, a soja, o milho, o algodão, a laranja e implantou uma forte agroindústria. 
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Mais de 80 municípios compõem a região de Ribeirão Preto. São 3 

milhões de habitantes que ocupam uma área de 30 mil km². A renda per capita é 

semelhante à de alguns países da Europa e, praticamente, o dobro da média 

brasileira. Além de Ribeirão Preto, toda a região compreende um dos principais 

centros universitários e de pesquisa do estado e consolida-se como um importante 

polo de geração de tecnologia e mão de obra qualificada, com diversas empresas 

das áreas de design e publicidade.  

Por se tratar de uma cidade com uma população predominantemente 

jovem em função de ser um polo universitário e ter sua economia baseada na 

prestação de serviços, há uma população flutuante significativa, oriunda da micro e 

macro região e de outros estados, ávidos por entretenimento/eventos, sejam de 

moda, beleza, gastronomia, artes, shows ou feiras, além de uma indústria 

cinematográfica em ascensão.  

Desta forma, os produtos audiovisuais são hoje instrumentos de 

comunicação nas mais variadas atividades produtivas da sociedade, além do 

espaço tradicionalmente ocupado nos meios de comunicação de massa. Desse 

modo, houve um aumento considerável na demanda por profissionais habilitados 

em produzir filmes, vídeos, programas para televisão e mesmo para internet. 

Por ser um mercado novo e em expansão, faz-se necessário estudar o 

comportamento dos profissionais que atuam nos diversos segmentos, que 

necessitam dessa qualificação, como cinemas, produtoras, agências, estúdios, 

emissoras de TV, jornais, rádios, entre outros. 

Portanto, esta dissertação de mestrado tem o objetivo de descrever as 

atuações dos egressos do Curso Superior de Audiovisual – Criação e Produção do 

Centro Universitário Barão de Mauá no mercado de trabalho de Ribeirão Preto/SP, 

período de ascensão dos cursos sequenciais entre os anos de 2008 a 2012, 

observando impactos destes comportamentos no desenvolvimento da cidade. 

Assim, os Objetivos Gerais são: descrever aspectos da realização 

profissional dos egressos e seus envolvimentos com as Políticas Públicas e 

descrever a concepção dos docentes a respeito da presença do curso na 

comunidade local. O Objetivo Específico é: descrever aspectos da realização 

profissional do egresso na área de atuação do graduado em Audiovisual e sua 

relação com o desenvolvimento regional. 

Para tal, este trabalho foi realizado utilizando procedimentos de 

pesquisa a partir de levantamento bibliográfico e pesquisa de coleta de dados 

através de questionários e entrevistas com pessoas a saber: egressos de formação 

e com os docentes do referido curso. 

Metodologicamente, a pesquisa envolveu 3 etapas: coleta de dados a 

respeito do egresso, a relação deste ex-aluno com as Políticas Públicas e entrevista 

com os docentes do curso e sua relação com o Desenvolvimento. A pesquisa do 

perfil profissional do egresso foi feita por e-mail, a pesquisa relacionada às Políticas 

Públicas foi realizada por telefone e a com os docentes foi realizada pessoalmente.  
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Para tanto, este trabalho, com a finalidade de atingir os objetivos 

propostos, foi dividido em capítulos: 

No capítulo “A Revolução Tecnológica” é apresentado o 

desenvolvimento da tecnologia que, sem este, não haveria esta nova terminologia 

do universo cinematográfico chamada audiovisual. A película cinematográfica, a 

máquina de escrever, o disco de vinil e o videotape, entre outros, são substituídos 

pelas mídias digitais e, devido à convergência midiática, uma única mídia, agora, é 

utilizada para a criação de obras audiovisuais: a mídia digital. Com a digitalização 

das mídias, através de vários aparelhos tecnológicos como computadores, tablets, 

smartphones, entre outros, auxiliados pela internet, a rede mundial de 

computadores, os produtores audiovisuais são capazes de captar, editar e exibir 

imagens em movimento e/ou estáticas que até pouco tempo atrás eram realizadas 

separadamente, como citado anteriormente. 

Em “Políticas Públicas e Leis de Incentivo” é apresentada as políticas 

públicas disponíveis para que o egresso do Curso Superior de Audiovisual – Criação 

e Produção possa se utilizar para que o mesmo consiga sua inserção no mercado 

de trabalho. Terminologias como Empreendedorismo, Microempreendedor Individual 

- MEI, Micro e Pequena Empresa, Ancine (Agência Nacional do Cinema), DRT 

(Delegacia Regional do Trabalho), registro na carteira de trabalho, e as Leis de 

Incentivo à Cultura como a Lei do Audiovisual, Lei Rouanet, PROAC - Programa de 

Ação Cultural e PIC - Programa de Incentivo à Cultura, serão abordadas com a 

finalidade de analisar a sua utilização na pesquisa realizada com o ex-aluno. 

Já em “Ribeirão Preto e o Desenvolvimento Social”, serão abordados o 

desenvolvimento e crescimento da cidade, como esta é propícia para o mercado 

audiovisual e como ela oferece setores audiovisuais em que o egresso possa 

trabalhar como Cinemas Multiplex, Cineclubes, Estúdios de Cinema, Film 

Commissions, Empresas Captadoras de Recursos, Agências e Produtoras.  

Dentro da cidade de Ribeirão Preto situa-se o curso a ser pesquisado. 

Em “O Curso de Audiovisual – Criação e Produção”, será abordado a sua criação, 

pelo professor Rafael Venturi, desde 2007 e seu funcionamento. Para tanto, é 

importante abordarmos o contexto da educação no qual ele está inserido, bem como 

o Ensino Superior, o Ensino Superior Particular, os Cursos Sequenciais, dos quais 

ele fazia parte, e o Centro Universitário Barão de Mauá, instituição tradicional de 

ensino na cidade, que ofereceu e lançou, de forma pioneira, o curso à comunidade. 

Em “Método de Pesquisa” é apresentada as 3 etapas da pesquisa: 1ª 

Etapa, coleta de dados a respeito do egresso, 2ª Etapa, a relação deste ex-aluno 

com as Políticas Públicas e 3ª Etapa, entrevista com os docentes do curso e sua 

relação com o Desenvolvimento.  

“Resultados”, capítulo este em que será abordado os resultados das 

pesquisas, para que, por fim, seja apresentada a “Conclusão”. 
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1 A REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA 

A cultura da sociedade atual está fortemente relacionada às 

revoluções ocorridas desde o nascimento da civilização. Segundo Havelock (1982), 

o nascimento do alfabeto por volta do ano 700 a.C, permitiu a transcrição e o 

registro para futuras gerações do discurso racional, seja das descobertas cientificas, 

seja do estudo das sociedades. 

Apesar de um avanço, a comunicação escrita ficava em um bloco 

distante do sistema audiovisual de símbolos e percepções humanas as quais tem 

forte influência no aprendizado e desenvolvimento humano e que também são de 

suma importância para a expressão das ideias e pensamentos da mente humana, 

conforme estudo de Castells (1999). 

Contudo, segundo o mesmo autor, o século XX está visualizando uma 

grande revanche da cultura audiovisual em relação à cultura da escrita. O grande 

colaborador para esse avanço de uma sobre a outra foi o nascimento da televisão a 

qual seduz o ser humano obter estímulos rápidos e prontos (CURY, 2003). 

 

Uma transformação tecnológica de dimensões históricas está ocorrendo 

depois de 2700 anos, ou seja, a integração de vários modos de 

comunicação em uma rede interativa. Ou, em outras palavras, a formação 

de um Supertexto e uma Metalinguagem que, pela primeira vez, integra no 

mesmo sistema as modalidades escrita, oral e audiovisual da comunicação 

humana (CASTELLS, 1999). 

 

Com a revolução vieram grandes avanços, dentre os principais, pode-

se citar: 

 

Quadro 1 – As revoluções tecnológicas e seus produtos 

AS REVOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E SEUS PRODUTOS 

Revolução / 

Produto 

1º Industrial 

(mecânica) 

2º Industrial 

(eletromecânica) 

Digital 

(eletrônica) 

Máquina de 

escrever 
Mecânica Elétrica 

Microcomputador e 

Impressora 

Máquina de 

calcular 
Manual Elétrica 

Calculadora 

eletrônica 

Relógio de pulso Analógico a corda Analógico a pilha Digital a quartzo 

Aparelho de som Fonógrafo Vitrola 
Toca-fitas 

CD-player 

Telefone A manivela Eletromecânico Digital 

Fonte: Adaptado de SROUR (1998) 
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No entanto, a revolução não estava completa à época da análise de 

Castells (1999), algo maior ainda estava se formando. Na década de 90 nascia a 

rede mundial de computadores, popularmente conhecida em todo o mundo como 

“Internet”. Esse canal, além de reunir aqueles anteriormente descritos, uniu o 

elemento da interação direta daquele que a consultasse, seja através da escrita ou 

da imagem, permitindo a todos que a usem uma interação sem fronteiras 

geográficas ou monetárias. 

Nas palavras de Srour (1998), está ocorrendo um novo desdobramento 

da Revolução Industrial, ou seja, a Terceira Onda descrita na década de 60 por 

Alvin Toffler, um dos autores da chamada corrente pós-industrialista. 

 

Toffler confere, assim, um mesmo estatuto teórico às três ondas: à atual, 

que denomina Terceira e que corresponde a uma revolução da informação; 

à Segunda, identificada como a revolução industrial; e à Primeira, 

entendida como a revolução agrícola (SROUR, 1998). 

 

Como uma das consequências dessa disseminação do conhecimento 

e da informação através dessa revolução, verificou-se a mudança cultural da 

população que a acessava, sendo que as empresas necessitam estudar ou tentar 

acompanhar as tendências de consumo. 

Com isso, nota-se o fortalecimento de um ciclo, onde uma cultura 

influencia outra, como por exemplo, a cultura das empresas, principalmente 

naquelas que participam da produção desses novos produtos. 

 

Transformação da cultura organizacional: a adoção da concepção moderna 

do processo de desenvolvimento de produtos envolve mudanças na forma 

de agir e pensar dos funcionários. O esforço requerido dependerá das 

características iniciais da organização: o relacionamento entre as funções, 

o grau de departamentalização, eficácia e eficiência da comunicação, 

tecnologia da informação disponível, etc. É importante ressaltar que o 

processo de implementação da concepção moderna do processo de 

desenvolvimento de produtos leva algum tempo até que seus fundamentos 

sejam incorporados à maneira habitual de trabalho (MATTOS, 2005, p. 74). 

 

O resultado do fortalecimento desse ciclo, grandemente influenciado 

pela revolução acima citada, resultou uma mudança da velocidade de alguns 

setores, dos quais seguem alguns exemplos: 
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Quadro 2 – Mensuração da velocidade evolutiva por setor 

MENSURAÇÃO DA VELOCIDADE EVOLUTIVA POR SETOR 

Setor Velocidade Evolutiva dos produtos 

Setores de alta velocidade evolutiva  

Computadores pessoais 1 a 6 meses 

Software de engenharia 6 meses 

Semicondutores  1 a 2 anos 

Setores de velocidade evolutiva média  

Automóveis 4 a 6 anos 

Fast-food 3 a 8 anos 

Máquinas e ferramentas 6 a 10 anos 

Setores de baixa velocidade evolutiva  

Aeronaves comerciais 10 a 20 anos 

Aeronaves militares 20 a 30 anos 

Papel  10 a 20 anos 

Fonte: Adaptado de MATTOS (2005) 

 

Devido à disseminação do conhecimento, é provável que mesmo 

aqueles setores que no quadro acima apresentam um tempo maior para mudanças, 

nesse momento, já estejam apresentando uma variação no tocante a velocidade 

evolutiva de seus produtores. Um bom exemplo é o setor da aviação a qual já 

apresentam projetos de viagens comerciais pelo espaço. 

Para uma análise mais ampla dessa evolução e seus reflexos na 

cultura, estudar-se-á a revolução do meio audiovisual, desde a “velha” até a “nova” 

tecnologia e, assim, verificar-se-á o nascimento de uma das principais ferramentas 

que ainda domina a crítica social da mídia de massa (CASTELLS, 1999). Com isso, 

será apresentado qual o impacto que essa evolução, fruto de uma revolução, está 

produzindo. 
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1.1 A “VELHA” TECNOLOGIA 

 

Será chamado de "velha" tecnologia aquela desenvolvida até o 

surgimento das mídias digitais, na qual o Audiovisual se baseia. 

De acordo com Venturi (2007), desde os primórdios da civilização, o 

Homem procura representar as “imagens em movimento”, passando pelas pinturas 

rupestres das cavernas, esculturas gregas até o advento da fotografia. Mas, foi 

apenas em 1895 que os franceses Irmãos Lumière, na iluminada Paris, recriaram a 

ilusão de movimento real. 

Um dos maiores inventores de todos os tempos, Thomas Edison, 

inventou um aparelho individual de exibição chamado Kinetoscópio. Em contraste, 

os Lumière inventaram o Cinematógrafo, um aparelho de exibição coletivo. Nascia, 

assim, o popular "Cinema".  

Aqui, reside a primeira transformação sustentada pela Revolução 

Tecnológica: a passagem das imagens estatísticas da fotografia para as imagens 

em movimento do cinema. No entanto, as primeiras exibições cinematográficas 

eram feitas nas antigas “Casas de Espetáculos”, teatros ao vivo, juntamente com 

uma apresentação musical, de dança ou circense, ou seja, a exibição 

cinematográfica era mais uma apresentação dentro de todas as outras 

apresentações. 

Foi só com o também francês Georges Méliès que o cinema adquire 

um caráter comercial. Filmes curtos eram apresentados no mundo inteiro. Surgem, 

então, os Nickelodeons, as primeiras salas de cinema improvisadas. 

Com o americano D.W. Griffith, considerado o pai da linguagem 

cinematográfica e seus longos filmes, no período de 1915 e 1916, aparecem as 

primeiras salas verdadeiramente cinematográficas. 

No final da década de 20 e o surgimento do cinema sonoro, as salas 

de exibição tiveram que se modernizar para continuarem no mercado. Não só isso, 

os atores e diretores tiveram que se adaptar à nova tecnologia que, em um primeiro 

momento, foi uma transição muito complicada. 

Um dos grandes gênios do cinema que era contra e demorou muito 

para aderir ao novo formato falado que a indústria exigia foi Charles Chaplin. Mas, o 

eterno "Carlitos" deu sua enorme contribuição ao cinema, não só através de seus 

longas-metragens clássicos, mas elevando-o ao patamar de "arte", a sétima delas. 

 

Dizem que o Cinema ganhou os foros de arte graças ao seu talento e à sua 

incrível popularidade. Sadoul, por exemplo, o classifica como "o maior 

gênio que o Cinema já produziu, comparável a Molière e Shakespeare". 

Autor completo de seus filmes, Chaplin uniu-se a David Griffith, Mary 

Pickford e Douglas Fairbanks para fundar a United Artists  (EWALD FILHO, 

2002, p. 133). 
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Com o surgimento da televisão na década de 50, temos uma nova 

mudança tecnológica. Com a perda de público para a TV, o cinema cria novas 

tecnologias para se tornar competitivo devido à nova tecnologia concorrente. 

Surgem tentativas tecnológicas como o Cinerama, o 3D, o Cinemascope e, hoje, os 

já quase extintos Drive-ins. 

Na década de 80, a tecnologia do Videotape, VHS (Vídeo Home 

System), leva a exibição para dentro dos lares dos consumidores. Surge, então, as 

Videolocadoras, popularizando mais os filmes que, até então, eram exclusividade 

dos Cineclubes. A captação em vídeo é adotada pela televisão, pelos consumidores 

caseiros e por gêneros cinematográficos que funcionam perfeitamente dentro da 

nova tecnologia. 

Em meados da década de 90 a captação e a exibição digitais se 

desenvolvem impondo uma readequação das salas cinematográficas, mas é através 

dos Multiplexes, em detrimento às antigas salas individuais dos centros urbanos, 

que a nova tecnologia se consolida. 

Hoje, nos é apresentada, devido ao recente desenvolvimento da 

tecnologia, uma fase de transição crucial, tanto na captação quanto na exibição de 

imagens em movimento. Com o crescimento do Digital de Alta Definição e sua 

consequente aceitação pelo mercado e pelo público, a película cinematográfica, que 

foi o primeiro suporte de captação e exibição de imagem, acabará sendo extinta. 

Com o desenvolvimento da tecnologia 3D Estereoscópica, o Digital HD 

promove a total digitalização das salas de exibição que já estavam previamente 

encaminhadas. 

Assim, tanto a captação quanto a exibição de imagens em movimento, 

hoje, são feitas com o suporte digital, em detrimento dos analógicos, símbolo de 

qualidade de captação e exibição referentes ao século passado. 

 

1.2 A “NOVA” TECNOLOGIA 

 

Com o surgimento da tecnologia digital, novas nomenclaturas também 

adotadas. Umas das mais utilizadas é Audiovisual. É devido a esta terminologia que 

surge o Curso Superior de Audiovisual - Criação e Produção. 

A internet é hoje o fio condutor e tripé da comunicação global mediada 

pelos computadores. Segundo fontes do Vinton Cerf (Vint Cerf redução de Vinton 

Gray Cerf, matemático e informático norte-americano, referenciado como um dos 

fundadores da Internet), em 1999 a internet matinha cerca de 63 milhões de 

computadores-servidores, 950 milhões de terminais telefônicos, 5 milhões de 

domínios do nível 2, 3, 6 milhões de sítios da web e era usada por 179 milhões de 

pessoas em mais de 200 países (CASTELLS, 1999, p. 431-432). 
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Hoje, existem quase 3 bilhões de usuários da rede mundial de 

computadores pelo mundo (cerca de 40% da população mundial), buscando os mais 

variados temas possíveis, como comunicação, política, sexo, religião e comércio 

(FOLHA DE S. PAULO, 2015). E para engajar esse ser, buscá-lo fazer parte desse 

universo, é que as novas tecnologias de comunicação buscam uma fusão no início 

dos anos 2000, que após uma década, hoje já se fortalece e se firma como um 

poderoso meio de comunicação.  

A publicidade entende que investir milhões de reais em uma campanha 

na televisão nacional já não é o melhor caminho para tornar uma marca conhecida. 

Isso porque a TV é consumida ainda de forma muito passiva e pouco interativa. 

Esse engajamento e essa participação na vida de uma marca fazem toda a 

diferença para o consumidor, que hoje deve ser tratado e estudado como 

comprador, que de fato irá consumir determinado produto ou serviço. 

Como encontrar esse caminho para fazer parte da vida de alguém? 

Estar diretamente presente nesse cotidiano? Sabe-se que os estímulos audiovisuais 

fazem total diferença no mundo moderno. Tudo está em movimento e é preciso 

utilizar dessa linguagem para chamar a atenção, reverberar. Mas isso só é possível 

quando se utiliza, além da criatividade, a inovação. É preciso gerar um conteúdo 

que interesse ao internauta, mas que possa ser ao mesmo tempo informação e 

entretenimento. Afinal, o próprio consumidor é a mídia para disseminar essa ideia.  

McLuhan (1969, p. 29) diz que “a mensagem de qualquer meio ou 

tecnologia é a mudança de escala, cadência ou padrão que esse meio ou tecnologia 

introduz nas coisas humanas”.  

A televisão é uma poderosa ferramenta utilizada pela publicidade, que 

trouxe diversas mudanças na forma de fazer e transmitir conteúdo. A TV teve início, 

no Brasil, ainda na década de 50, tomando o espaço conquistado pelo rádio na vida 

dos brasileiros oferecendo entretenimento e informação, conquistando rapidamente 

todo o público, tornando sua principal fonte de lazer. Hoje, a televisão ainda é 

utilizada amplamente pela publicidade e considerada ainda um dos meios mais 

eficazes de comunicação de massa. 

A expressão “nova mídia”, por exemplo, não se refere apenas a uma 

nova maneira de gerar e veicular informação. É uma nova interlocução com o 

público que a consome. 

  

A nova mídia abarca inclusive a “velha mídia”, uma vez que as novas 

maneiras de fazer e distribuir informação se imiscuíram nas práticas 

daqueles que veiculam seus conteúdos em suportes tradicionais, 

incorporando-as, trazendo para si os novos preceitos e uma nova forma de 

relacionamento com a informação e com o público – interativa e 

participativa (COSTA, 2009, p.16).  
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Entre essas novas possibilidades e potencialidades que se abrem com 

a cibercultura está o fim dos monopólios de informação e entretenimento. O 

conteúdo não fica restrito a uma mídia única e linear, mas agora tem a característica 

de ser interativa, participativa e democrática. 

   

Qualquer grupo ou indivíduo pode ter, a partir de agora, os meios técnicos 

para dirigir-se, a baixo custo, a um imenso público internacional. Qualquer 

um (grupo ou indivíduo) pode colocar em circulação obras ficcionais, 

produzir reportagens, propor suas sínteses e sua seleção de notícias sobre 

determinado assunto (LÉVY, 1999, p. 239-240). 

 

Kotler (2000, p. 30), define marketing como “um processo social por 

meio do quais pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o 

que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de 

valor com outros”.   

Todos precisam de algo para sobreviver. Ar, água, alimentação, 

roupas, transporte. Transformar necessidades em desejos, seduzir o indivíduo para 

que ele sinta necessidade de consumir este ou aquele produto, neste ou naquele 

estabelecimento é o papel da propaganda, um dos 4 P´s do composto de marketing 

(produto, preço, praça e promoção). 

Com o advento da internet, que encurta distâncias, é fácil comprar 

produtos e serviços de qualquer lugar do mundo. Os clientes cada vez mais 

exigentes percebem menos diferenças entre produtos e serviços e se mostram 

menos fiéis a marcas e empresas. Cada um pode obter informações com 

antecedência através da web e comprar de forma mais racional. O consumidor vem 

se mostrando mais sensível em relação ao preço em sua busca do menor valor. Por 

isso, empresas vêem reajustando e repensando os conceitos e as ferramentas de 

marketing utilizadas na conquista e fidelização dos clientes. 

Porém, enquanto na televisão é o anunciante que decide o que o 

consumidor vai ver, em outros meios de comunicação, como jornais, revistas e 

principalmente a internet, a comunicação é on demand. Ou seja, o leitor/internauta 

seleciona, e se permite ver determinada publicidade na velocidade de uma virada de 

página ou apenas “um click”.  

O vídeo é formador de opinião e comportamento dos indivíduos.  

Ele seduz e faz com que o filme publicitário seja a ferramenta de maior impacto 

dentro do planejamento estratégico de marketing, aliado a rapidez e a acessibilidade 

da internet. 

Isto explica que o impacto audiovisual no cotidiano é muito maior hoje 

do que na década anterior. “Os meios de comunicação, em especial a mídia 

audiovisual de nossa cultura, representa de fato o material básico dos processos de 

comunicação. Vivemos em um ambiente de mídia e a maior parte de nossos 

estímulos simbólicos vem dos meios de comunicação.” 
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Diferente da televisão, em que geralmente são apenas os 30 segundos 

para desenvolver uma narrativa, essa estratégia audiovisual lançada no mundo 

virtual, se baseia no sonho e utiliza recursos dramáticos e tecnológicos para fazer 

com que o internauta faça parte da história dos personagens e se sinta a vontade 

para curtir e compartilhar esse conteúdo com seus amigos virtualmente. 

Após a invenção do alfabeto, em 700 a.C, como dito anteriormente, a 

escrita perdeu espaço no século XX com a revolução tecnológica, ou Terceira Onda 

(SROUR, 1998). Nos primórdios dessa revolução, com a velha tecnologia, verifica-

se que o Homem alcançou o objetivo de transformar as imagens em movimento. 

Após um grande período, o principal resultado foi o surgimento da televisão. 

Contudo, um processo que demorou quase dois milênios demonstrou um rápido 

desenvolvimento, produzindo as novas tecnologias, cuja velocidade evolutiva é cada 

vez menor. 

Com elas, novos equipamentos e soluções estão surgindo a cada dia, 

mudando drasticamente a sociedade que a produz e que a utiliza, fazendo com que 

novas fronteiras sejam colocadas por terra cada dia mais. 

Assim, aquilo que começou para trazer prazer, satisfação e 

comodidade para aqueles que a usam, tem produzido uma sociedade insatisfeita e 

acostumada com prazeres rápidos, o que diminui a importância nos pequenos 

estímulos da rotina diária, principalmente em crianças e adolescentes, o qual se 

justifica: 

 

Viver sem problemas é impossível. O sofrimento nos constrói ou nos 

destrói. Devemos usar o sofrimento para construir a sabedoria. Mas quem 

se importa com a sabedoria na era da informática? Nossa geração produziu 

informações que nenhuma outra jamais produziu, mas não sabemos o que 

fazer com elas. Raramente usamos essas informações para expandir nossa 

qualidade de vida. [...] Esse bombardeio de estímulos não é inofensivo. 

Atua num fenômeno inconsciente da minha área de pesquisa, chamado de 

psicoadaptação, aumento o limiar do prazer na vida real (CURY, 2003, p. 

13 e 14). 

 

Apesar da multiplicação do conhecimento e do aumento no número de 

escolas, pouco dos seus frequentadores estão se tornando verdadeiros pensadores 

(CURY, 2003).  

Ainda, além de estar produzindo uma sociedade cada vez mais 

individualista, consumista e dependente de tais recursos, permite que seus usuários 

sejam cada mais alvo de influência e dominação por aqueles que dominam esses 

meios, constatação essa já observada: 
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Hoje a maioria das informações é obtida pela internet, mas dentro dessa 

rede de redes é preciso analisar e estruturar bem quais os sites que serão 

usados. Deve-se levar em conta a periodicidade com que as informações 

são atualizadas e também a confiabilidade dessas informações e de seu 

fornecedor (MATTOS, 2005, p. 121). 

 

O desenvolvimento tecnológico está exercendo uma forte influência na 

cultura dos indivíduos que dela fazem uso. Além de proporcionar um novo patamar 

no desenvolvimento de novas ferramentas, permitindo que o ser humano torne sua 

comunicação mais dinâmica, está provocando uma disseminação de informações.  

Contudo, parte de seus usuários estão trabalhando cada vez mais do 

que antes, o que diminui seu tempo para o lazer e relacionamento familiar. 

Devido ao aumento da influência e dependência desses indivíduos em 

relação a tais ferramentas, bem como da agilidade na consecução de prazeres, 

poucos tem aproveitado a tecnologia em favor da sua melhoria de qualidade de 

vida. 

A convergência midiática é um caminho sem volta. Porém, é um 

processo em andamento. Não existe um modelo e muito menos uma receita do que 

funciona e o que não funciona. Criar estratégias, que por si só irão promover a 

marca na web, podem provocar um efeito contrário. É preciso sim aproveitar as 

oportunidades que surgem e construir, e porque não reconstruir, narrativas, que são 

comprovadamente aceitas pelo público em geral.  

Afinal, é preciso estar conectado. Nunca foi tão importante se 

relacionar. E a mídia hoje é cada um de nós, através de nossas redes de 

relacionamento, ditando o que aprovamos, o que gostamos, o que aceitamos ou 

não.   

É preciso considerar dois aspectos: investimento e liberdade. Esse 

comportamento do indivíduo merece atenção e orienta que investir numa 

comunicação, onde a tecnologia é o centro da interatividade, implica em bom 

conteúdo, criatividade e sobretudo respeito para quem vai aprovar, ou não, essa 

estratégia: o público. 

Para que o curso da história seja positivo em suas consequências, faz-

se necessário o desenvolvimento de pensadores, capazes de usar toda essa 

tecnologia para o crescimento e fortalecimento de traços culturais que mantenham 

humanos os seres que dela fazem uso, criando assim uma verdadeira sociedade 

sustentável. 

Assim, através da convergência midiática surge a denominação 

Audiovisual. É através da junção do cinema, vídeo, rádio, TV e internet em uma só 

plataforma digital que nasce o Curso Sequencial de Audiovisual - Criação e 

Produção. 
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1.3 O AUDIOVISUAL E AS NOVAS TECNOLOGIAS 

Sem dúvida, o mundo moderno é muito mais midiático e audiovisual. A 

força dramática contida na junção de áudio e vídeo, e atende a necessidade de 

consumidores, clientes e telespectadores, despertando muitas emoções, como 

desejo, alegria, raiva, entre outras, que são bombardeados diariamente por esses 

estímulos e discursos. 

Para Barreto (2004, p. 18), todo filme conta uma história. E como toda 

história é uma ação dramática com início, meio e fim, só que com sequência de 

imagens, que serão projetadas na TV, em uma tela de cinema e agora muito mais 

nas telas de computadores, notebooks, smartphones e tablets. Inclusive Barreto cita 

o filme como uma importante ferramenta de marketing, que é o comercial de 

televisão. Um mercado cheio de oportunidade para o profissional graduado em 

audiovisual. 
 

O filme publicitário é também uma ação dramática com início, meio e fim. 

Também por meio de uma sequência de imagens ou cenas, para projeção 

em uma tela (BARRETO, 2004, p. 18). 
 

É com o objetivo de vender, que a maioria das agências utiliza o vídeo 

como forma de tornar conhecido, pelo maior número de pessoas possíveis, o 

conceito do produto que está sendo lançado. Essa estratégia vai seduzir o 

consumidor e despertar essa necessidade de compra fazendo com que ele busque 

determinado produto ou serviço. 

Até bem pouco tempo, apenas a televisão era o meio de comunicação 

de massa que atingia o maior número de pessoas possíveis de uma só vez. Sua 

linguagem auditiva e visual não encontra obstáculos em um país, onde boa parte 

não sabe ler e escrever, ou tem formação superior. Quase todos têm uma TV em 

casa. O comercial estará passando, falando, cantando, vendendo enquanto tiver 

alguém assistindo. “Seu papel social é inegável. Hoje, a televisão é o veículo de 

comunicação que mais exerce influência sobre a sociedade” (BARRETO, 2004, p. 

19). 
 

Televisão e publicidade têm uma ligação indissociável. A partir do momento 

em que se instalou uma filosofia eminentemente empresarial para 

administrar o principal produto da televisão, o tempo, a publicidade 

submeteu-se às exigências de um novo formato. O tempo passou a ser 

dividido em unidades precisas de segundos e, assim, como pacote vendido. 

Cada anúncio publicitário deveria ter uma medida da natureza para ser 

veiculado na programação, e por isso, pagar um valor de mercado pelo 

tempo usado (MARCONDES, 2001, p. 178). 
 

O profissional, que busca formação no curso de audiovisual hoje 

vivencia também essa mudança de comportamento da sociedade. Hoje as mídias 

sociais já são uma realidade e estão a todo momento estimulando a criação e a 

produção audiovisual, através das diversas ferramentas de compartilhamento. 
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA AUDIOVISUAL 

 

Teixeira (2002) afirma que “Políticas Públicas são diretrizes, princípios 

norteadores de ação do poder público". As Políticas Públicas são instrumentos cada 

vez mais utilizados pelos profissionais de audiovisual para a realização de obras 

artísticas, culturais ou comerciais. Contribuem também para a abertura de empresas 

e para certificar o profissional audiovisual em categorias técnicas dentro do mercado 

de trabalho. Podemos elencar, assim, de forma resumida, as Políticas Públicas que 

podem ser utilizadas pelos egressos do curso de Audiovisual - Criação e Produção: 

2.1 MEI  

Microempreendedor Individual: é a pessoa que trabalha por conta 

própria e é necessário faturar no máximo até R$ 60.000,00 por ano. 

2.2 Micro e Pequena Empresa  

É a empresa individual com receita bruta anual de até R$ 360.000,00. 

2.3 Ancine 

Agência Nacional do Cinema é um órgão oficial do governo federal 

cujo objetivo é fomentar, regular e fiscalizar a indústria cinematográfica e 

videofonográfica nacional. 

2.4 DRT  

Registro na carteira de trabalho técnico ou profissional na Delegacia 

Regional do Trabalho. 

 

2.5 LEIS DE INCENTIVO 

2.5.1 Lei do Audiovisual  

Lei Federal de investimento na produção de obras cinematográficas e 

audiovisuais. Permite que o investimento seja de até 100% dedutível do Imposto de 

Renda. 

2.5.2 Lei Rouanet  

Lei Federal ou Lei do Mecenato. Financia até 80% do projeto e 20% 

são contrapartida do proponente. 

2.5.3 PROAC 

Programa de Ação Cultural. Lei do ICMS (Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação). 

2.5.4 PIC 

É o Programa de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Ribeirão Preto 

pela Secretaria Municipal da Cultura. A premiação é no valor de R$ 15.000,00. 
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3 RIBEIRÃO PRETO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

Ribeirão Preto é propícia para o desenvolvimento audiovisual e 

cinematográfico devido à sua luminosidade constante durante o ano todo. A cidade 

também é conhecida como um importante polo universitário, o que propiciou o 

lançamento e o desenvolvimento do curso de Audiovisual - Criação e Produção. 

 

Ribeirão Preto é o centro da região que mais se desenvolve no Brasil. 

Desenvolvimento com base na diversificação da economia e da qualidade 

de vida. Mais de 80 municípios compõem a região de Ribeirão Preto. São 3 

milhões de habitantes que ocupam uma área de 30 mil km². A renda per 

capita é semelhante à de alguns países da Europa Mediterrânea e 

praticamente o dobro da média brasileira (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RIBEIRÃO PRETO, 2015). 

 

Sendo assim, é importante apresentar os setores audiovisuais que o 

egresso do Curso Superior em Audiovisual – Criação e Produção possa trabalhar: 

Cinemas Multiplex, Cineclubes, Estúdios de Cinema, Captação de Recursos, 

Agências e Produtoras. 

O mercado publicitário também é bastante expressivo, o que acabou 

alavancando produções para os filmes publicitários, já que a técnica (diretores, 

produtores, editores, etc) e a tecnologia (câmeras, ilhas de edição, equipamentos de 

som, etc) são as mesmas utilizadas em uma produção cinematográfica. As 

emissoras de TV também ajudam a formar o mercado de trabalho audiovisual, já 

que Ribeirão Preto é bastante forte neste setor. 

O Centro Universitário Barão de Mauá, considerando as exigências do 

mercado e da necessidade de pessoal especializado que atendesse as novas 

oportunidades mercadológicas, lançou em 2007, o Curso Sequencial de Audiovisual 

- Criação e produção, hoje denominado Curso Superior de Tecnologia em Produção 

Audiovisual, privilegiando conteúdos fundamentados nas experiências teóricas e 

práticas que traduzissem os novos paradigmas da comunicação, via imagem e som, 

tornando-se a necessidade de acompanhamento das mudanças da época um 

imperativo que favorecesse as condições para a formação, oferecendo modelos que 

satisfizessem às exigências e expectativas dos alunos, para as necessidades do 

mercado. 
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4 UM ESTUDO DO CURSO DE AUDIOVISUAL - CRIAÇÃO E 

PRODUÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE RIBEIRÃO PRETO 

 

Este estudo compreende a caracterização do curso de Audiovisual - 

Criação e Produção de Centro Universitário Barão de Mauá e sua relação com o 

desenvolvimento de Ribeirão Preto/SP, sendo este investigados pelos seguintes 

aspectos: envolvimento dos egressos com as Políticas Públicas atinentes a área 

audiovisual e a percepção dos docentes quanto ao papel e a presença do curso de 

Audiovisual - Criação e Produção na comunidade local. 

Os produtos audiovisuais são hoje instrumentos de comunicação nas 

mais variadas atividades produtivas da sociedade, além do espaço tradicionalmente 

ocupado nos meios de comunicação de massa. Desse modo, houve um aumento 

considerável na demanda por profissionais habilitados em produzir filmes, vídeos, 

programas para televisão e internet.  

Diante da realidade considerada acima, tem-se refletido sobre o 

melhor perfil de formação que poderá atender à demanda de profissionais que 

aliem, ao indispensável talento para a produção audiovisual, a capacidade de rápida 

adaptação a novos formatos de mídia, a novas configurações tecnológicas, a maior 

e melhor capacidade gerencial e a uma ampla visão de mercado, público e 

circulação de produtos culturais. 

Uma realidade em mutação, sem horizontes definidos e consistentes 

de organização, assim se encontra hoje a questão sobre o cinema e a televisão 

digital, permeada por transformações nacionais e internacionais. Talvez seja o 

melhor momento para uma profunda revisão nas filosofias que vêm orientando as 

formações acadêmicas e técnicas para o trabalho nas mídias audiovisuais e propor 

novos perfis para a formação de profissionais. 

O Centro Universitário Barão de Mauá lançou o curso superior em 2 

anos de Audiovisual - Criação e Produção privilegiando conteúdos fundamentados 

nas experiências formais que traduzam os novos paradigmas da comunicação, via 

imagem e som, respeitando os princípios éticos inseridos na legislação específica 

que rege o referido curso, tornando a necessidade de acompanhamento das 

mudanças da época, do pensamento e da tecnologia, um imperativo que favoreça 

as condições para a formação, seja do ponto de vista acadêmico, oferecendo 

modelos que satisfaçam as exigências e expectativas dos alunos, seja para as 

necessidades do mercado, em vertiginosa transformação. 

Os cursos sequenciais eram cursos de nível superior, mas não tinham 

o caráter de graduação. Eram considerados, assim, uma modalidade de curso 

superior onde os alunos podiam, após concluírem o ensino médio, obter uma 

qualificação superior, ampliando seus conhecimentos em um dado campo do saber. 

Não conferiam título equivalente ao  de Bacharel e não deveriam ser 

oferecidos com denominações que pudessem ser confundidas com as 

tradicionalmente utilizadas para cursos de graduação.  
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4.1 O CURSO DE AUDIOVISUAL  

 

De acordo com Venturi (2007), são apresentadas as características do 

curso, baseado no Projeto Pedagógico:  

4.1.1 Objetivos gerais 

Formar profissionais capacitados em atuar na área de comunicação, 

atendendo a estruturação de toda a rede de criação e produção audiovisual, 

possibilitando ao aluno identificar oportunidades e possibilidades de obter os 

resultados esperados. 

Capacitar o futuro profissional a fazer a interligação entre o processo 

criativo, a tecnologia necessária para a sua concretização e a sua distribuição no 

mercado. Que o aluno conheça todos os processos da elaboração de produtos 

relacionados ao som e a imagem desde o primeiro tratamento até a finalização, 

distribuição e posterior exibição. 

Apresentar os mais importantes elementos que formam a linguagem 

audiovisual e sua aplicação significativa na linguagem do cinema, fotografia, filmes 

publicitários, internet, assim como as relações estabelecidas com outras 

manifestações culturais e áreas do conhecimento. 

 

4.1.2 Objetivos específicos 

Apresentar o estudo da linguagem e história da imagem e do som e 

sua aplicação direta com a linguagem utilizada no cinema, na publicidade e 

propaganda, nas artes em geral, bem como sua relação com as demais 

manifestações artísticas e culturais. 

Despertar o aluno para a importância individual de cada elemento que 

compõe a arte audiovisual e sua posição e aplicação dentro do conjunto da obra 

que constitui a mídia digital.  

Introduzir, percorrer e desenvolver a História do Audiovisual, sua 

influência histórica e sua evolução artística e técnica, relacionando a utilização de 

suas manifestações, escolas e movimentos no contexto e no panorama local e 

mundial. 

 

4.1.3 Missão 

Além de equipamentos e softwares de última geração e estúdios 

digitais, o curso do Audiovisual - Criação e Produção prioriza, sobretudo, como 

diferencial, a qualidade do ser humano, formando bons cidadãos que contribuam 

para a construção de uma sociedade mais justa, pacífica e civilizada. 
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Em suma, a história do pensamento, dos conhecimentos, da filosofia, da 

literatura, parece multiplicar as rupturas e buscar todas as perturbações da 

continuidade, enquanto que a história propriamente dita, a história pura e 

simplesmente, parece apagar, em benefício das estruturas fixas, a irrupção 

dos acontecimentos (FOUCAULT, 1997, p. 6). 

 

Apoiam-se à sua missão e os seus objetivos na crença e na convicção 

dos valores da ética em todos os seus domínios, na dignidade inerente ao ser 

humano, na liberdade com responsabilidade, no trabalho, no conhecimento técnico-

científico, filosófico e artístico como instrumentos de valorização, e de realização do 

homem, no respeito às diversidades de opiniões e de crenças compatíveis com os 

respeitos da justiça e da moral, na estreita cooperação entre os seus parceiros e na 

sua interatividade, na educação como processo, na inovação, na proatividade, na 

transparência de seus propósitos e atos, no reconhecimento e na recompensa dos 

méritos das pessoas. 

 

4.1.4 Núcleos 

A partir dessas considerações apresenta-se, em proporções 

adequadas ao nível e ao tempo de duração do curso, conteúdos de educação 

acadêmica que orientarão a construção de novos modelos de cursos de formação 

profissional em produção audiovisual, no qual o aluno deve ser formado a partir da 

abordagem dos seguintes núcleos: 

●Cultura geral: história da comunicação audiovisual; inserção da 

comunicação audiovisual na sociedade contemporânea.   

●Conceituação teórica: o que é expressão e linguagem; conceitos e 

teorias da linguagem cinematográfica e audiovisual.  

●Estético: pressupostos estéticos das linguagens e expressões 

audiovisuais.   

●Comunicação e mídia: o fenômeno social das mídias de massa; as 

expressões audiovisuais como instrumentos de comunicação; desenvolvimento das 

mídias a partir de suas particularidades expressivas.  

●Pré-produção, produção e pós-produção: relação entre expressão e 

tecnologia especializada (roteiro, produção, direção, fotografia, som, edição, 

animação e efeitos). 

●Ética e legislação: formação de base para a melhor atuação 

profissional; conhecimento de leis e normas; conhecimento de mercado. 

●Inovação de linguagens e tecnologia: perspectiva a ser desenvolvida 

em todos os segmentos curriculares através do estímulo ao pensamento e à ação 

criadora, aos procedimentos experimentais, à investigação científica, técnica e 

estética. 
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4.1.5 Responsabilidade social 

Na formação audiovisual, o lugar dos conhecimentos a respeito da 

cultura e da sociedade, é representado pelo conhecimento histórico e artístico. O 

realizador audiovisual, enquanto agente cultural, deve compreender seu papel 

histórico na sociedade para que possa tomar decisões que poderão afetar a vida de 

muitas pessoas. 

Assim, são expostos um grupo de conhecimentos compostos por 

disciplinas que permitem a compreensão das interações entre os processos 

comunicativos e expressivos audiovisuais, a sociedade e a cultura, sejam de ordem 

histórica ou contemporânea. 

A introdução dessas preocupações são apresentadas durante o 

decorrer do curso, em que serão analisados conceitos gerais à respeito dos 

processos de comunicação social.  

As disciplinas dispostas em quatro semestres visam dar ao aluno um 

panorama da produção mundial e brasileira, de forma a esclarecer os múltiplos 

desenvolvimentos do audiovisual dos pontos de vista estético, econômico, 

tecnológico e ideológico.  

A formação de profissionais críticos e éticos para o mercado de 

trabalho, capazes de contribuir para o desenvolvimento social e para o bem comum 

na medida de suas habilidades e competências, em concordância com a missão do 

Centro Universitário Barão de Mauá de produzir e difundir o conhecimento, visa a 

construção de uma sociedade mais humana, pacífica, civilizada e justa, além de 

promover o conhecimento humano, a discussão e estudo do retrato dos problemas 

nacionais e regionais através das imagens e dos sons, prestar serviços 

especializados à comunidade artística e cultural e estabelecer com esta uma 

relação de reciprocidade. 

 

4.1.6 Caracterização do curso 

Identificação: Curso Superior de Formação Específica em Audiovisual 

– Criação e Produção do Centro Universitário Barão de Mauá  

Nº. de vagas: 60; Turno: noturno 

Nº. de aluno por turma: 60 

Regime: semestral  

Carga horária: 1600 horas/aula; Atividades Complementares: 270 

horas; Carga horária Total: 1870 h/a 

Duração: 04 semestres (2 anos) 

Integralização: Mínima: 04 Semestres; Máxima: 06 semestres 

Localização: Unidade Independência 

Rua José Curvello da Silveira Jr., 110 – Jd. Califórnia – Ribeirão 

Preto/SP. 



30 

 

4.2 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Esta dissertação de mestrado tem o propósito de discutir efeitos do 

curso superior em Audiovisual – Criação e Produção do Centro Universitário Barão 

de Mauá na comunidade e no mercado de trabalho de Ribeirão Preto/SP, através de 

estudos da atuação de egressos e da opinião de docentes, no período de ascensão 

dos cursos sequenciais entre os anos de 2008 (formados no final do ano) a 2012 

(formados no meio do ano). 

 

Quadro 3 - Ano de Ingresso e Formatura no curso de Audiovisual  

Ano de Ingresso no curso de Audiovisual - Criação e Produção 

2007 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

janeiro julho janeiro julho janeiro julho janeiro julho janeiro julho janeiro julho 

turma 

1 

turma 

2 

turma 

3 

turma 

4 

turma 

5 

turma 

6 

turma 

7 

turma 

8 

turma 

9 
 turma 

10 
 

Ano de Formatura no curso de Audiovisual - Criação e Produção 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

julho dezembro julho dezembro julho dezembro julho dezembro julho dezembro julho dezembro 

   turma 

1 

turma 

2 

turma 

3 

turma 

4 

turma 

5 

turma 

6 

turma 

7 

turma 

8 

turma 

9 

Fonte: O autor (2015) 

 

É importante salientar que as turmas 9 e 10 não foram analisadas 

devido ao seu caráter adaptativo e transitório dos Cursos Sequenciais para os 

Cursos Tecnológicos, ou seja, essas turmas já adquiriram características dos cursos 

de tecnologia como o não lançamento do curso no meio do ano (caracterização dos 

cursos modulares; não há a formação da turma, o aluno ingressante entra no 

módulo do meio do ano), a Sessão Pipoca é substituída pelo Projeto Integrador 

(uma disciplina que integra todas as matérias do semestre em um único trabalho no 

final do semestre) e as apresentações dos trabalhos não são mais um dia só na 

semana para cada turma. Agora, as apresentações são para todos os professores, 

todos os dias da semana em suas respectivas aulas, ou seja, apresentação do 

mesmo trabalho na 1ª e na 2ª aula. 

A primeira turma de Audiovisual, agora denominada Produção 

Audiovisual, oficialmente dentro dos moldes dos Cursos Tecnológicos, foi formada 

no início do ano de 2013. 
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Assim, os objetivos deste trabalho foram: descrever aspectos da 

realização profissional dos egressos e seus envolvimentos com as Políticas 

Públicas, descrever a concepção dos docentes a respeito da presença do curso na 

comunidade local e descrever aspectos da realização profissional do egresso na 

área de atuação do graduado em Audiovisual e sua relação com o desenvolvimento 

regional. 

Com esta finalidade, este projeto de pesquisa foi realizado a partir de 

levantamento bibliográfico e pesquisa de coleta de dados empíricos. A pesquisa 

envolveu 3 etapas: coleta de dados a respeito do egresso, a relação deste ex-aluno 

com as Políticas Públicas e entrevista com os docentes do curso e sua relação com 

o Desenvolvimento. A pesquisa do perfil profissional do egresso foi feita por e-mail, 

a pesquisa relacionada às Políticas Públicas foi realizada por telefone e a com os 

docentes foi realizada pessoalmente. 

 

Na pesquisa qualitativa todos os fenômenos são igualmente importantes e 

preciosos: a constância das manifestações e sua ocasionalidade, a 

frequência e a interrupção, a fala e o silêncio. É necessário encontrar o 

significado manifesto e o que permaneceu oculto (CHIZZOTTI, 2001, p. 84). 

 

4.2.1 1ª Etapa 

 

Para realizar a pesquisa foi utilizada uma lista oficial obtida junto a 

instituição de ensino da cidade supracitada com os e-mails dos ex-alunos que já 

concluíram o curso, desde a primeira turma, formada no final de 2008 (dois mil e 

oito), até os recém concluídos da primeira metade do ano de 2012 (dois mil e doze). 

A lista continha nomes e e-mails de 180 (cento e oitenta) produtores 

audiovisuais egressos de 8 (oito) turmas (uma média de 22,5 alunos por turma). 

Desse número total, foi obtida a resposta de 64 (sessenta e quatro) deles. 50 

(cinquenta) e-mails retornaram com mensagens de que já não existem mais, e 66 

(sessenta e seis) não responderam.  

 

Quadro 4 - Número de egressos participantes da 1ª pesquisa. 

Egressos 180 alunos 

Responderam 64 

E-mails que voltaram 50 

Não Responderam 66 

Total 180 
Fonte: O autor (2015) 
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Foi com base nos 64 (sessenta e quatro) ex-alunos, cerca de 35,5% 

dos egressos, que colaboraram com a pesquisa, agora profissionais do campo do 

audiovisual, que foi orientada para obter as respostas desta investigação. Eles 

responderam utilizando um questionário, em que selecionaram a alternativa que 

correspondia a realidade em que vivem atualmente.  

As perguntas foram relacionadas à idade, sexo, ano da conclusão no 

curso, trabalho na área audiovisual, trabalho do setor audiovisual antes e depois de 

realizar o curso, trabalho no campo audiovisual e inserção no mercado de trabalho. 

 

Gráfico 1 - Porcentagem de egressos que responderam a 1ª pesquisa. 

 
   Fonte: O autor (2015) 

 

Suas respostas foram armazenadas numa planilha e dela foi gerada os 

gráficos com as porcentagens. 

 

4.2.2 2ª Etapa 

 

Dentre os alunos que estão no mercado de trabalho, foram 

selecionados alguns egressos para uma pesquisa mais direta através de entrevistas 

por telefone, com o objetivo de identificar como eles estão hoje e sua relação com o 

desenvolvimento local e seu envolvimento com as Políticas Públicas.  

Assim, com base nos 64 ex-alunos que colaboraram com a pesquisa 

exploratória, agora profissionais do campo do audiovisual, que nos orientamos para 

obter as respostas de nossa investigação. 

35,5 % 

27,7% 

36,6% 

Egressos 

Responderam

E-mails que voltaram

Não Responderam
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Desta população, foram selecionados, baseados na iniciativa e 

voluntariado (foram os primeiros ex-alunos a responder o questionário por e-mail), 

10 egressos ativos no mercado de trabalho para ser aplicado o questionário, por 

telefone, sobre Desenvolvimento, Políticas Públicas e Leis de Incentivo. 

Procurou-se relacionar o egresso às principais Leis de Incentivo à 

Cultura (Lei do Audiovisual, Lei Rouanet, PROAC - Lei do ICMS, PIC – Programa de 

Incentivo à Cultura da Prefeitura de Ribeirão Preto) e também com as demais 

Políticas Públicas (a Agência Nacional do Cinema (Ancine), DRT (Delegacia 

Regional do Trabalho), MEI - Microempreendedor Individual e Microempresa).  

As entrevistas foram realizadas em dezembro de 2013 e suas 

respostas foram armazenadas em uma  planilha e dela geramos os gráficos com as 

porcentagens. 

 

4.2.3 3ª Etapa 

  

A entrevista com 11 professores do curso de Audiovisual - Criação e 

Produção foi realizada pessoalmente e as respostas transcritas (ANEXO H). Foram 

selecionadas 3 perguntas referentes aos efeitos do curso na comunidade, atuação 

dos egressos na cidade e perspectivas para o formado em Audiovisual - Criação e 

Produção e o mercado de trabalho de Ribeirão Preto. Com o consentimento dos 

docentes, as entrevistas foram registradas em vídeo. 

 

Perguntas realizadas aos docentes:   

 

1- Em sua opinião, professor, que efeitos o curso de Audiovisual – 

Criação e Produção produz na comunidade de Ribeirão Preto? 

 

2- O senhor (a) tem informações sobre a atuação dos egressos do 

curso na cidade ou região? Qual o teor dessas informações? 

 

3- Como o senhor (a) vê as perspectivas para o formado em 

Audiovisual – Criação e Produção e o mercado de trabalho na região? 
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4.3 RESULTADOS  

 

4.3.1 1ª Etapa 

 

As perguntas da 1ª etapa, então, foram relacionadas à idade, sexo, 

ano da conclusão no curso, trabalho na área audiovisual, trabalho do setor 

audiovisual antes e depois de realizar o curso, trabalho no campo audiovisual e 

inserção no mercado de trabalho. 

  

4.3.1.1 Gráficos dos resultados da pesquisa 

 

Gráfico 2 - Idade 

 
Fonte: O autor (2015) 
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Pelo observado ao término da pesquisa, a idade dos alunos formados 

encontram-se em sua maioria, entre os vinte até os trinta anos. Noventa e dois por 

cento dos pesquisados se encontram inseridos nessa faixa de idade.  

Cinco por cento estão entre os trinta até quarenta anos e apenas dois 

por cento abaixo dos vinte anos de idade, bem como outros dois por cento na faixa 

dos quarenta anos para cima. Isso mostra claramente que os alunos que procuram 

o curso de Audiovisual - Criação e Produção e depois se formam são, em sua 

grande maioria, jovens. 

 

Gráfico 3 - Sexo 

 

Fonte: O autor (2015) 

 

Cinquenta e seis por cento são homens e quarenta e quatro por cento 

mulheres.  

O resultado demonstra que quase não existe diferença entre o sexo 

masculino e feminino, o que demonstra que o setor audiovisual é procurado de 

forma quase igualitária por homens e mulheres jovens.  
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Gráfico 4 - Ano de conclusão 

 
Fonte: O autor (2015) 

 

Dos sessenta e quatro produtores audiovisuais investigados, oito por 

cento dos pesquisados se formaram em dois mil e oito e vinte e quatro por cento em 

dois mil e nove.  

No ano de dois mil e dez, quarenta por cento de profissionais 

responderam, enquanto que em dois mil e onze foram vinte e quatro por cento.  

E no ano de dois mil e doze foram obtidas respostas de cinco por 

cento, observando o fato que esse último englobou apenas os formados da metade 

do ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Gráfico 5 - Trabalho na área audiovisual 

 
Fonte: O autor (2015) 

 

Quando os atuais profissionais produtores audiovisuais formados 

ingressaram na faculdade como alunos, apenas vinte e sete por cento já 

trabalhavam na área audiovisual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Gráfico 6 - Trabalho no setor audiovisual 

 
Fonte: O autor (2015) 

 

Esses profissionais que buscaram aprimoramento fazendo o curso de 

audiovisual se encontravam inseridos nos setores de cinema (curtas-metragens e 

estúdios de cinema), televisão, produtoras de vídeo, estúdios de áudio e música, 

gráficas, fotografia, agências de publicidade e outros setores (autônomos, funções 

ligadas às secretarias de cultura, ONGs que abrangiam o setor audiovisual, dentre 

outros).  
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Gráfico 7 - Trabalho no campo audiovisual 

 
Fonte: O autor (2015) 

 

Atualmente, de todos os formados no curso de Audiovisual - Criação e 

Produção da cidade de Ribeirão Preto/SP, que responderam a pesquisa, cinquenta 

e seis por cento estão inseridos no mercado de trabalho no campo do audiovisual.  
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Gráfico 8 - Trabalho no setor audiovisual como egresso 

 
      Fonte: O autor (2015) 

 

Na área de cinema (filmes e estúdios de cinema) temos cinco 

profissionais atuantes, dez produtores audiovisuais estão na televisão em áreas 

como edição, produção, direção de arte, cinegrafistas, dentre outras funções 

inerentes à necessidade operacional dessas emissoras.   

Já na área das produtoras de vídeo encontram-se trabalhando 

dezesseis profissionais formados que foram alvo da investigação.  

Nos setores de gráficas e estúdios de áudio e som temos apenas um 

profissional atuante para cada um deles, o que corresponde apenas a três dos 

cinquenta e seis por cento que responderam estar no mercado de trabalho 

atualmente pela pesquisa realizada.  

Treze por cento estão em agências de publicidade, oito produtores 

audiovisuais no campo da fotografia e sete trabalham em estúdios.  

Além desses listados, onze se encontram atuando no campo 

audiovisual em situações diversas às acima elencadas, quer como profissionais 

autônomos (editores, produtores), ou em cargos públicos que envolvam de alguma 

forma a área audiovisual, dentre outros possíveis nichos que o eclético mercado de 

imagem e som possa necessitar.  
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Gráfico 9 - Inserção no mercado de trabalho 

 
Fonte: O autor (2015) 

 

É interessante observar que, dentro dos cinquenta e seis por cento de 

profissionais alvos do estudo que se encontram atuantes e inseridos no contexto 

audiovisual da cidade de Ribeirão Preto/SP, cinquenta e um por cento está 

trabalhando a menos de cinco anos na área.  

Isso demonstra junto com a idade média dos formados que ingressam 

no mercado de trabalho do campo audiovisual que esse é um curso formador de 

profissionais qualificados relativamente novo e constituído em sua maioria por 

jovens. 
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4.3.2 2ª Etapa 

 

4.3.2.1 Gráfico dos resultados da entrevista 

 

Gráfico 10 - MEI - Microempreendedor Individual 

 
           Fonte: O autor (2015) 

 

O MEI - Microempreendedor Individual não é muito utilizado, pois a 

demanda refere-se mais a “autônomos” e não é a preferência dos formados. 

 Então, o egresso prioriza empresas já estabelecidas no mercado 

como trabalhos fixos. 
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Gráfico 11 - Microempresa 

 
           Fonte: O autor (2015) 

 

A Microempresa também não é muito utilizada devido ao alto custo da 

montagem de uma Produtora de Vídeo. 

 Assim, o egresso do curso de Audiovisual – Criação e Produção 

prioriza empresas já estabelecidas no mercado. 
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Gráfico 12 - ANCINE - Agência Nacional do Cinema 

 
Fonte: O autor (2015) 

 

O registro da Agência Nacional do Cinema (Ancine) é o mais utilizado 

pelos ex-alunos (dos 10 entrevistados, 3 possuem o registro Ancine, 30%). Isto 

porque é o mais acessível e o aluno consegue o registro mesmo sem ter concluído 

o curso, apenas apresentando a declaração de matrícula no curso e os trabalhos 

práticos que realizou durante os semestres. 
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Gráfico 13 - DRT (Delegacia Regional do Trabalho). Registro profissional na 

carteira de trabalho 

 
       Fonte: O autor (2015) 

 

Já o DRT (Delegacia Regional do Trabalho), registro na carteira de 

trabalho técnico ou profissional, somente no final de 2013 um aluno conseguiu 

(10%).  
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Gráfico 14 - Lei do audiovisual 

 
Fonte: O autor (2015) 

 

A Lei do Audiovisual é mais utilizada por grandes empresas que 

trabalham com grandes orçamentos. Para o aluno que acabou de sair do curso de 

Audiovisual, a lei é bastante burocrática, o que inviabiliza a produção de curtas-

metragens, já que este formato não encontra espaço economicamente no mercado 

de trabalho. 
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Gráfico 15 - Lei Rouanet 

 
Fonte: O autor (2015) 

 

A Lei Rouanet financia até 80% do projeto e 20% são contrapartida do 

ex-aluno. Assim, torna-se também inviável a utilização desta lei visto que o egresso 

está tentando inserir-se no mercado de trabalho e não possui recursos suficientes 

para arcar com os 20% proposto para o proponente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

Gráfico 16 - PROAC - Programa de ação cultural 

 
       Fonte: O autor (2015) 

 

O PROAC é a Lei do ICMS que apenas 1 (dos 10 egressos 

entrevistados) conseguiu. Mas, mesmo tendo sido aprovado na lei, o mesmo não 

conseguiu alavancar os recursos junto às empresas alegando que era um número 

muito grande de projetos selecionados para poucas empresas. O mesmo tentará 

novamente levantar os recursos para seu projeto audiovisual em 2015. 
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Gráfico 17 - PIC - Programa de incentivo à cultura 

 
Fonte: O autor (2015) 

 

Segundo a ex-secretária da Cultura de Ribeirão Preto, Adriana Silva, o 

PIC – Programa de Incentivo à Cultura não possui ampla divulgação. Sendo assim, 

o egresso do Audiovisual não possui a iniciativa de aproveitar o incentivo para suas 

obras audiovisuais, mesmo tendo uma disciplina no curso voltada diretamente para 

as Leis de Incentivo chamada "Ética e Legislação (Marketing, Distribuição e 

Exibição)". 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



50 

 

4.3.3 3ª Etapa 

 

Os docentes são referidos, na transcrição de suas respostas com os 

seguintes indicativos: Professor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 

A seguir, as perguntas realizadas aos docentes com o resultado das 

questões:   

1- Em sua opinião, professor, que efeitos o curso de Audiovisual – Criação e 

Produção produz na comunidade de Ribeirão Preto? 

Todos os professores, sem exceção, relataram que o curso de 

Audiovisual - Criação e Produção do Centro Universitário Barão de Mauá da cidade 

de Ribeirão Preto qualifica profissionais para o mercado de trabalho. 

Outrora os profissionais tinham que ser treinados pelas próprias 

empresas ou contratados de outras cidades. Agora, o profissional já sai capacitado 

do curso na própria cidade em que exige este perfil de qualificação. A cidade de 

Ribeirão Preto também se solidifica como polo audiovisual. 

Salientaram que o curso tenta aproximar o aluno do mercado de 

trabalho através de visitas técnicas aos estúdios de cinema, agências de 

publicidade, produtoras de vídeo e participação em festivais e mostras audiovisuais, 

bem como a promoção de palestras, simpósios, semanas audiovisuais e workshops. 

Quando o curso não leva o aluno até o mercado de trabalho, ele traz o mercado até 

o aluno. 

Como o curso forma profissionais para várias áreas, também 

observaram a qualificação para vários tipos de técnicos como diretores, 

iluminadores, editores, roteiristas, fotógrafos, cenógrafos, figurinistas, captadores e 

produtores de áudio, entre outros. 

Além desta proximidade com a parte técnica, artística e cultural, os 

docentes disseram que o aluno também recebe uma formação abrangente no que 

diz respeito ao espírito crítico, ou seja, o curso de Audiovisual - Criação e Produção 

não só forma técnicos especializados, mas cidadãos críticos capazes de analisar a 

sociedade e contribuir com a comunidade em que vivem. 

Vale ressaltar que dois professores observaram a questão em que o 

curso contribui para o registro histórico da cidade. Como o curso possui um enfoque 

prático, todos os semestre vários grupos realizam seus trabalhos audiovisuais. 

Assim, tanto os documentários como as obras de ficção, registram aspectos 

arquitetônicos, sociais e culturais de Ribeirão Preto e região. 
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2- O senhor (a) tem informações sobre a atuação dos egressos do curso na cidade 

ou região? Qual o teor dessas informações? 

Dois professores responderam que não muito, pois moram em outras 

cidades, mas que quando encontram os ex-alunos, os mesmos estão inseridos na 

área audiovisual. 

Apenas um docente disse que não tem informações sobre o egresso, 

pois é professor novo no curso, mas que, em diversas ocasiões, trabalhando com 

profissionais no mercado de trabalho, elas se identificaram com formadas no curso 

de Audiovisual - Criação e Produção. 

Os demais docentes que responderam sim, disseram que existe uma 

proximidade muito grande entre o curso, seus professores e os ex-alunos, e que 

quem ainda não tem o audiovisual como sua primeira opção profissional, está 

procurando seu espaço no mercado de trabalho e, normalmente, quem faz um curso 

de audiovisual, é que realmente gosta e quer ter uma grande realização profissional. 

Relataram também que existe uma predisposição do egresso em 

empreender. Assim, alguns tentam montar suas próprias produtoras de vídeo ou 

são freelancers, ou como a maioria, procuram trabalhar em grandes empresas 

audiovisuais já conceituadas e estabelecidas no mercado. 

A maioria dos egressos estão concentrados em Produtoras, mas 

também existe boa parte trabalhando nas Televisões, já que o mercado publicitário 

e televisivo é muito forte em Ribeirão Preto. 

Existe também um predomínio pelo cargo de Editor, já que a maioria 

das empresas trabalham com alguma área audiovisual e Produção, que é a função 

que mais é solicitada para estágios e, futuramente, contratação. 

Observaram que, como o egresso está sempre procurando 

aperfeiçoamento, este procura estar em contato com os docentes e com o curso na 

tentativa de estar constantemente atualizado. 

Os professores também observaram que várias vezes, como são 

profissionais de mercado, já contrataram egressos nas empresas em que trabalham 

e, por diversas vezes, indicaram ex-alunos para estágios, empregos ou trabalhos 

individuais como vídeos institucionais, fotografias de casamento ou edição que 

demande softwares como o Photoshop ou Premiere.  

   

3- Como o senhor (a) vê as perspectivas para o formado em Audiovisual – Criação e 

Produção e o mercado de trabalho na região? 

 

A maioria dos professores se mostraram otimistas em relação às 

perspectivas para o formado em audiovisual e o mercado de trabalho de Ribeirão 
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Preto e região, pois eles têm a oportunidade de se inserir neste mercado já com 

estágio ou contrato, devido ao trabalho do curso em aproximar o aluno das 

empresas audiovisuais, aliando a teoria à prática, e a região oferece oportunidades 

de inserção, devido a um mercado bastante aberto. Tem-se emissoras de televisão, 

produtoras e agências, além de teatro, moda, produção de vídeos, jogos e devido a 

esta oferta grande, o mercado precisa desses profissionais.  

Como a formação em audiovisual é bastante abrangente, o egresso 

tem a oportunidade de trabalhar com publicidade, cinema, televisão e ainda com 

fotografia, som, internet e produção de jogos. O campo é bastante vasto ainda mais 

levando-se em consideração os inúmeros ofícios contemplados pelo audiovisual, do 

roteiro até a finalização com softwares específicos, passando pela produção, 

direção, som, arte, fotografia e edição. 

Os docentes que não demonstraram ser muito otimistas (três), 

normalmente, estão relacionados a baixa utilização das Políticas Públicas, apesar 

de, com relação ao DRT (Delegacia Regional do Trabalho), registro profissional na 

carteira de trabalho regulamentado pelo Ministério do Trabalho, ser percebido um 

crescente interesse dos egressos. 

Com relação às Leis de Incentivo ou outras relacionadas, alguns ex-

alunos estão buscando esses benefícios para a produção de projetos na região, 

mas ainda não foram contemplados ou a burocracia atrapalhou e com o 

barateamento dos equipamentos, o amador vem ganhando espaço na produção 

audiovisual. Assim, o egresso poderá vir a ter muitos concorrentes no mercado.  

Um docente observou não ser otimista em relação aqueles que têm 

interesse em produzir longas-metragens de ficção, pois falta em Ribeirão Preto  

estrutura, equipamentos profissionais em geral, a não ser as grandes produtoras. As 

leis existem, mas o mais difícil é a captação da verba e dos patrocínios, pois os 

egressos não conseguem sensibilizar o empresariado da importância da realização 

de projetos culturais. 

Poucos egressos, efetivamente, se dispõe a buscar financiamento para 

suas produções por meio das Políticas Públicas, seja pelo excesso de exigências 

burocráticas, pelo conhecimento superficial dos meandros da legislação, seja pela 

dificuldade dos canais de comunicação com as empresas que poderiam vir a ser 

patrocinadoras e, por optarem por formas de viabilização e efetivação mais 

imediatas, que não demandem tanto tempo para a aprovação do projeto e captação 

dos recursos, acabam priorizando, assim, empresas sólidas locais já estabelecidas 

no mercado de trabalho. 
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CONCLUSÃO 

 

Audiovisual é a nomenclatura moderna dentro do universo 

cinematográfico para quem trabalha com imagem e som. Não somente as 

faculdades brasileiras de “Cinema e Vídeo” e “Rádio e TV”, devido à convergência 

midiática, adotaram este novo nome, como as leis de incentivo à cultura também 

passaram a adotar, como, por exemplo, “A Lei do Audiovisual”. 

Com o desenvolvimento da tecnologia e o aumento da necessidade do 

mercado de trabalho em absorver mão de obra qualificada, surgem os novos cursos 

de audiovisual. 

A cidade de Ribeirão Preto, como pioneira, dentro da Unidade de 

Comunicação do Centro Universitário Barão de Mauá, em 2007, lança o Curso 

Superior de Audiovisual – Criação e Produção valendo-se dos novos formatos de 

cursos práticos formando profissionais para o mercado de trabalho em 2 anos: os 

cursos sequenciais. 

Hoje, 2015, agora denominado Produção Audiovisual, dentro do 

formato de cursos superiores de tecnologia, o Curso Superior Sequencial de 

Audiovisual – Criação e Produção formou cerca de 10 turmas, totalizando 180 ex-

alunos, agora profissionais de audiovisual. 

Analisar o comportamento deste egresso na cidade de Ribeirão 

Preto/SP é analisar também o próprio desenvolvimento do mercado de trabalho. 

Podemos constatar através das pesquisas realizadas com os egressos 

e com os professores que, antes do curso de Audiovisual – Criação e Produção, as 

empresas relacionadas ao audiovisual precisavam fornecer o treinamento ao futuro 

profissional técnico/artístico, fato este que não foi mais necessário, pois o curso 

treina e forma o profissional capacitado para o exercício da profissão visando, 

assim, o mercado de trabalho. 

Também podemos salientar, como constatado na pesquisa com os ex-

alunos e docentes, que antes do curso de Audiovisual – Criação e Produção, as 

empresas contratavam profissionais de outras cidades, especialmente dos grades 

centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro. Agora, o profissional é formado 

em Ribeirão Preto/SP e absorvido pelo próprio mercado de trabalho da cidade. 

A cidade de Ribeirão Preto/SP é extremamente propícia para o 

exercício cinematográfico/audiovisual, pois é uma região com alto grau de 

luminosidade o ano inteiro e todas as obras que trabalham com imagens em 

movimento e/ou estáticas precisam, invariavelmente, de luz. 
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Sendo assim, um grande parque audiovisual se formou na cidade, com 

um grande número de produtoras de vídeo e televisões de altíssima qualidade.  

Os resultados das pesquisas revelaram que 56% dos egressos do 

Curso Superior de Audiovisual – Criação e Produção estão, sim, inseridos no 

mercado de trabalho de Ribeirão Preto/SP e que 41%, segundo os levantamentos 

da pesquisa realizadas com os ex-alunos, estão trabalhando em Produtoras de 

Vídeo. Notamos, assim, uma mudança de comportamento no mercado, pois este 

aluno antes de fazer o curso encontrava-se inserido nos setores de cinema (curtas-

metragens e estúdios) e não nas produtoras. Esta mudança aconteceu, pois o curso 

oferece treinamento em áreas técnicas, de softwares ao manuseio de equipamentos 

específicos, que, anteriormente, antes do curso, as empresas não ofereciam.  

Mas, mesmo este egresso estando inserido no mercado audiovisual de 

Ribeirão Preto/SP, a procura pelas Políticas Públicas ainda é muito baixa, segundo 

a pesquisa com os ex-alunos e com os próprios professores, seja pela burocracia ou 

pela falta de iniciativa dos egressos em utilizá-las, seja pela dificuldade na captação 

da verba e dos patrocínios, devido à falta de sensibilidade do empresariado na 

realização de projetos culturais. 

Assim, o mercado de longas-metragens, sonho de muitos profissionais 

que se formam no curso, é quase nulo, pois o investimento neste formato é muito 

alto e uma das formas de realiza-lo é através das Políticas Públicas, que não são, 

então, utilizadas. 

Como este egresso tem a necessidade de inserção no mercado, ele 

prioriza setores audiovisuais já estabelecidos e empresas sólidas no mercado, em 

detrimento à abertura de novas empresas e à utilização de leis audiovisuais. 

Se neste momento chegamos a esta conclusão, podemos, em um 

futuro próximo, devido ao incessante desenvolvimento da tecnologia, barateamento 

dos equipamentos, praticidade no acesso às leis de incentivo, chegar a uma 

condição em que o egresso possa estar inserido no mercado de trabalho abrindo 

suas próprias empresas (como já acontece com alguns), gerar empregos e expandir 

o mercado de longas-metragens, seja para cinema ou para internet, pois o mercado 

está em constante transformação. 

Conclui-se este presente trabalho mostrando que os resultados da 1ª 

Etapa da pesquisa revelaram, então, que 56% dos egressos do Curso Superior de 

Audiovisual – Criação e Produção estão, sim, inseridos no mercado de trabalho de 

Ribeirão Preto/SP e que 41%, segundo os levantamentos da 2ª Etapa da pesquisa, 

estão trabalhando em Produtoras de Vídeo. Já a 3ª Etapa da pesquisa, a entrevista 

com os docentes do curso, apenas confirmou os resultados da 1ª e 2ª Etapas, que o 

ex-aluno encontra-se trabalhando no setor audiovisual, mas não utiliza, 

substancialmente, as Políticas Públicas relacionadas ao audiovisual. 
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ANEXO A   

Matriz curricular 

 

1° PERÍODO  

Disciplinas Carga Horária 

Teórica        Prática 

Estética da Imagem (Animação e Efeitos Especiais) 20 20 

Linguagem Audiovisual (Rádio) 20 20 

Edição e Finalização (Edição) 20 20 

Linguagem Audiovisual (Jornalismo) 20 20 

Expressão em Cinema e Vídeo (Linguagem Cinematográfica) 20 20 

Oficina de Criatividade e Criação (Roteiro) 20 20 

Produção em Imagem e Som 20 20 

Direção em Multiartes (Interpretação para Teatro, TV e 
Cinema) 

20 20 

História do Audiovisual (História do Cinema I) 40  

Linguagem Audiovisual (Fotografia) 20 20 

Total 400 

 

2° PERÍODO  

Disciplinas Carga Horária 

Linguagem Audiovisual (Publicidade e Propaganda) 20 20 

Direção em Multiartes (Direção de Câmera e Direção de 

Atores) 

20 20 

Expressão em Cinema e Vídeo (Atualidades) 40  

Adaptações em Multimeios (Adaptações Históricas) 40  

Edição e Finalização (Edição II) 20 20 

Multimídia (Comunicação Visual) 20 20 

História do Audiovisual (História do Cinema II) 40  

Estética da Imagem (Maquiagem e Figurinos) 20 20 

Ciências Humanas (Antropologia e Sociologia) 40  

Oficina de Criatividade e Criação (Criatividade e Criação) 20 20 

Total 400 

 

3° PERÍODO  
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Disciplinas Carga Horária 

Multimídia (Produção Gráfica) 20 20 

Estética da Imagem (Iluminação e Direção de 
Fotografia) 

20 20 

Adaptações em Multimeios (Adaptações Literárias) 40  

Ciências Humanas (Psicologia) 40  

Expressão em Cinema e Vídeo (Tópicos Especiais) 40  

Multimídia (Web Site) 20 20 

História do Audiovisual (História da Arte) 40  

Estética da Imagem (Direção de Arte) 20 20 

Linguagem Audiovisual (Televisão, Séries e 
Minisséries) 

20 20 

Sonoplastia (Música para Cinema, TV e Publicidade) 20 20 

Total 400 

 

4° PERÍODO  

Disciplinas Carga Horária 

Teoria da Comunicação (Novas Tecnologias) 40  

Ética e Legislação (Marketing, Distribuição e Exibição) 40  

Multimídia (Documentário e Making of) 20 20 

História do Audiovisual (Cinema Brasileiro) 40  

Teoria da Comunicação 40  

Sonoplastia (História da Música e Vídeo-Clip) 20 20 

Ciências Humanas (Filosofia) 40  

Sonoplastia (Sonorização) 20 20 

Adaptações em Multimeios (H.Q. - História em 
Quadrinhos) 

20 20 

Edição e Finalização (Finalização)  40 

Total 400 

Total Geral 1600 

Fonte: Venturi, R. (2007) 
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Figura 1 - Divulgação Curso Sequencial 2 anos em Audiovisual - Criação e Produção  

Fonte: VENTURI, 2011, arquivo 
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ANEXO B 

Atividades Complementares 

As Atividades Complementares são práticas acadêmicas apresentadas 

sob múltiplos formatos, tendo em vista essencialmente: 

•Enriquecer o processo ensino-aprendizagem audiovisual.  

•Ampliar os horizontes do conhecimento, bem como de sua prática para 

além da sala de aula.  

•Abrir perspectivas para o aluno nos contextos criativo, técnico e cultural 

da área profissional escolhida.  

•Ampliar, essencialmente, o conhecimento teórico/prático discente com 

atividades extraclasse.  

•Incentivar a tomada de iniciativa e o espírito empreendedor nos alunos. 

•Promover novos paradigmas e novas tecnologias que despertem no 

discente uma postura mais responsável, com funcionalidade dramática da obra, 

comprometida com a formação escolhida e a sociedade em que este está inserido.  

 

 Carga horária 

As Atividades Complementares devem totalizar duzentas e setenta (270) 

horas ao final do curso. 

 

Atividade Extraclasse  

Desenvolvimento da "Autoração do DVD", na qual fará parte da 

composição final do filme realizado na mídia audiovisual composta pelos elementos 

que constituem os extras: menu interativo, com suas respectivas funções 

dramáticas, seleção por capítulos, pôster, teaser, trailer, erros de gravação, making 

of, cenas deletadas, fotos de bastidores, site do filme, biografia e filmografia, bem 

como os elementos que compõe a linguagem cinematográfica e suas justificativas: 

roteiro, direção, iluminação, edição, etc. 

Elaboração do "Encarte do DVD" formado por: capa do DVD, que seguirá 

os padrões do pôster, layout adesivado no disco e caixa de papel, seguindo, 

normalmente, o formato do teaser-pôster. 

Todas estas atividades complementares serão entregues juntamente com 

a exibição da obra audiovisual na semana de apresentações "Sessão Pipoca" no 

final do semestre juntamente com o curta-metragem, documentário, videoclipe, 

animação, etc. 

Para que os discentes tenham conhecimento e desenvolvimento das 

Atividades Complementares, segue abaixo uma tabela com sugestões e a carga 
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horária respectiva de cada uma delas. Para cada atividade realizada o discente 

deverá  inseri-la no DVD em sua autoração, no menu principal ou nos extras, 

conforme tabela abaixo: 
 

Quadro de Atividades Complementares e carga horária correspondente 

ATIVIDADES SUGESTÕES COMPROVAÇÃO CARGA 

HORÁRIA 

Menu Interativo Separação por Filme, 

Capítulos e Extras  

Incluídos no DVD 10 horas 

Capítulos Separação e escolha das 

cenas 

Incluídos no DVD 10 horas 

Pôster e Teaser-

pôster 

Arte gráfica para 

divulgação e distribuição 

Incluídos nos Extras 15 horas 

Trailer e Teaser-

trailer 

Arte visual para 

divulgação e distribuição 

Incluídos nos Extras 30 horas 

Making of Erros de gravação, making 

of, cenas deletadas, fotos 

de bastidores 

Incluídos nos Extras 30 horas 

Biografia e 

Filmografia 

Vida e obra do diretor, 

atores e técnicos 

Incluídos nos Extras 10 horas 

Site Página da internet Incluídos nos Extras 50 horas 

Encarte do DVD Capa do DVD, layout 

adesivado no disco e caixa 

de papel. 

 

Incluídos no DVD 20 horas 

Argumento e 

Roteiro 

Desenvolvimento da 

história  

Incluídos nos Extras 50 horas 

Decupagem 

Técnica e Story-

board 

Roteiro técnico Incluídos nos Extras 35 horas 

Função dramática 

da linguagem 

Justificativas técnicas: 

direção, iluminação, som, 

edição 

Incluídos nos Extras 10 horas 
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ANEXO C 
 

Perfil do egresso 

Hoje, cada vez mais, os processos de mudanças sociais, tecnológicas e 

midiáticas e suas interfaces articulam no campo da comunicação uma nova 

vivência, transmissão e pesquisa do conhecimento. 

Tem como público-alvo profissionais da área de imagem e som, 

estudantes que concluíram o ensino médio, cinéfilos, videomakers, fotógrafos, 

roteiristas, atores, diretores e produtores de imagem e som, iluminadores, diretores 

de arte, técnicos de som, sonorizadores, editores, animadores, publicitários, web 

designers, produtores gráficos, profissionais que trabalham com música, pintura, 

dança, literatura, teatro ou que atuam em empresas de comunicação. 

As questões que permeiam a formação de profissionais para trabalhar na 

produção audiovisual propõe sólida formação geral além de formação profissional 

racional, crítica, atualizada e direcionada.  

O perfil do aluno buscado pelo curso parte da constatação de que hoje é 

indispensável para o profissional da área audiovisual não apenas a base geral de 

formação no campo da imagem e do som, mas também o mínimo de especialização 

em alguma das suas áreas fundamentais. Assim, faz-se necessário, o estímulo ao 

desenvolvimento do dom e do talento de cada aluno durante o processo de 

aprendizado. 
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ANEXO D 

 

Funções técnicas e artísticas 

Sendo assim, o egresso do curso de Audiovisual - Criação e Produção 

poderá exercer as seguintes funções:  

Diretor, Assistente de Direção, Argumentista e Roteirista em filmes, 

telenovelas, spots e jingles publicitários, documentários, telejornais, videoclipes, 

séries de televisão, etc. Produtor Geral de emissoras de televisão e produtoras. 

Diretor de Produção em filmes, telenovelas, séries de televisão, spots e jingles 

publicitários, documentários, telejornais, videoclipes, etc. Diretor de Arte 

(maquiagem, figurino e cenografia), Assistente de Direção de Arte, Produtor de Set, 

Assistente de Produção em filmes, telenovelas, documentários, telejornais, 

videoclipes, séries de televisão, etc. Iluminador, Assistente de Iluminação e 

Fotógrafo Still em filmes, telenovelas, filmes publicitários, documentários, telejornais, 

videoclipes, séries de televisão, etc. Técnico de pós-produção em vídeo e efeitos 

especiais digitais. Editor de Som e Mixador. Editor e Assistente de Edição. Técnico 

de laboratório e finalizador na área de imagem e som. Criador de conteúdos para a 

internet e DVDs. Captador de recursos. Operador e Assistente de Câmera. 

Realizador de Story-Board. 
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ANEXO E 

 

Campos de atuação profissional 

Produtoras de cinema e vídeo, agências de publicidade e propaganda, 

redes e salas de cinema, veículos e assessorias de comunicação ou empresas que 

demandem profissionais nas áreas de direção, roteiro, produção, story-board, 

direção de arte, animação, edição com ênfase em mídia digital, rádio, TV e 

elaboração de web sites. 
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ANEXO F 

 

Competências e habilidades 

O curso de Audiovisual - Criação e Produção objetiva formar profissionais 

em estudos teóricos e para os setores de produção audiovisual, tanto no gênero de 

ficção quanto nos de não-ficção. Incluem-se aqui as atividades de direção, 

roteirização, fotografia, sonorização, edição de vídeos, assim como a redação, 

produção e edição de programas de rádio e televisão, em estúdio ou locação. 

Assim, o curso de Audiovisual - Criação e Produção prepara tanto o 

profissional independente, que abastecerá o mercado cinematográfico, publicitário, 

de produções institucionais e de televisão segmentada, quanto aquele que se 

vinculará às emissoras abertas, ou seja, o egresso será um criador e um produtor 

de audiovisual. 
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ANEXO G 

 

Festival Sessão Pipoca 

 

A Sessão Pipoca é um festival de exibição e competição dos trabalhos de 

final de semestre do curso de Audiovisual - Criação e Produção do Centro 

Universitário Barão de Mauá desenvolvido, realizado e apresentado pelos alunos e 

professores do referido curso, no 2º bimestre de cada período, tendo validade para 

todas as disciplinas do semestre, ou seja, ele contempla a integralização de todas 

as matérias como atendimento ao Projeto Pedagógico do curso. 

Este festival foi idealizado pela coordenação do curso, bem como o 

desejo e o anseio dos docentes e discentes que gostariam de ter internamente ao 

oferecimento do curso uma mostra competitiva que viesse a melhorar a qualidade 

dos trabalhos, que promovesse a integração dos 4 semestres e suas respectivas 

turmas e que assemelhasse aos festivais de nível nacional e internacional. 

 Sendo assim, foi necessário que se elaborasse um edital com normas e 

regras para que o festival fosse o mais organizado possível: 

 

Edital 

 

Com base neste edital que estabelece as normas gerais para a execução 
do Festival Sessão Pipoca do Curso Sequencial em Audiovisual - Criação e 
produção do Centro Universitário Barão de Mauá, vimos, por meio deste, tornar 
público o presente EDITAL DE NORMAS PARA O FESTIVAL SESSÃO PIPOCA. 
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Figura 2 - Logomarca Festival Sessão Pipoca 

Fonte: VENTURI, 2009, arquivo 
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Figura 3 - Divulgação Festival Sessão Pipoca  

Fonte: VENTURI, 2010, arquivo 
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Figura 4 - Divulgação Festival Sessão Pipoca  

Fonte: VENTURI, 2011, arquivo 
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I – Dos objetivos do festival 

1. O Festival Sessão Pipoca tem por objetivo a realização de obras 
audiovisuais pelos alunos regularmente matriculados no Curso de Audiovisual - 
Criação e Produção do Centro Universitário Barão de Mauá. 

 

Descrição da obra audiovisual 

Por obra audiovisual, entende-se “o produto da fixação ou transmissão de 
imagens, com ou sem som, que tenha a finalidade de criar a impressão de 
movimento, independentemente dos processos de captação, do suporte utilizado 
inicial ou posteriormente para fixá-las ou transmiti-las, ou dos meios utilizados para 
sua veiculação, reprodução, transmissão ou difusão”, conforme definição na MP 
2.228-1 de 06/09/01. Para fins deste presente edital as obras audiovisuais também 
contemplarão imagens fixas como fotografias, pôsteres, capas e encartes de 
CD/DVD, bem como páginas de internet/web site e roteiros. 

São consideradas obras audiovisuais, para os fins deste edital: 
documentários; filmes de ficção; animações; episódio de programa televisivo 
ficcional, como série, seriado, novela, minissérie; outros programas televisivos, 
como reality shows, programas de variedades e de entrevistas; filmes educacionais; 
comerciais, propagandas, trailers; filmes interativos; jogos multimídia, para 
computador ou videogame; videoclipes; videorreportagens; exposição ou instalação 
fotográfica, pôster e/ou capas e encartes de CD/DVD; Web Site/página(s) da Web. 
Cada obra deverá ter duração menor ou igual a 15 minutos (incluindo os créditos).  

A criação e a produção das obras que constituem a Sessão Pipoca 

devem contemplar a utilização de conceitos, técnicas e elementos da expressão 

audiovisual abordados nas disciplinas do módulo vigente. 

 

II – Da formação das equipes 

1. Dada a multiplicidade de ofícios e funções inerentes ao universo do 

audiovisual, é desejável que os alunos formem equipes com até sete (7) integrantes, 

número julgado suficiente para que haja ao menos um responsável, na equipe, por 

cada uma das seguintes áreas, as principais em se tratando da realização 

audiovisual: roteiro; produção; direção; fotografia/ iluminação; direção de arte – 

cenografia, maquiagem, figurino; som; edição/ finalização.  

2. Serão permitidas equipes com o número de integrantes menor que 7 

ou a realização de trabalhos individuais devido a grande gama de mídias que 

formam ou agregam ao audiovisual. 
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III - Do cronograma  

1. O cronograma de atividades a serem executadas durante as aulas da 
disciplina referentes ao Festival Sessão Pipoca propriamente dito é especificado a 
seguir: 

•Apresentação do edital aos alunos;  

 

•Orientação e acompanhamento da execução das obras audiovisuais que 
constituem o objeto da Sessão Pipoca, bem como abordagens teóricas e práticas, 
em sala de aula, julgadas relevantes no apoio à realização audiovisual, de acordo 
com as demandas apresentadas pelas equipes ao longo do processo; 

 

•Apresentação prévia (Pré-Banca) das obras pelas 
equipes/grupos/individual ao professor responsável pela disciplina de "Edição e 
Finalização (Finalização)" para as últimas considerações dos docentes antes da 
apresentação final. 

•Apresentação pública das obras e entrega dos documentos solicitados 
no edital. 

 

IV – Da apresentação audiovisual  

1. As obras audiovisuais deverão ser apresentadas pelos membros das 

equipes na semana da Sessão Pipoca. Para esta apresentação pública, o professor 

responsável poderá convidar outros docentes ou profissionais, caso julgue que isto 

seja interessante para os fins da disciplina.  

2. Além da exibição da obra audiovisual, a apresentação de cada equipe 

deverá incluir a descrição, oral, dos processos e dos principais conceitos que 

nortearam a criação e produção da referida obra. A exibição dos trabalhos 

audiovisuais deverão seguir as seguintes datas: segunda-feira, apresentação do 1º 

semestre; terça-feira, apresentação do 2º semestre; quarta-feira, apresentação do 

3º semestre, quinta-feira, apresentação do 4º semestre e na sexta-feira exibição dos 

trabalhos mais votados pelos professores durante a semana da Sessão Pipoca e 

apresentação da Sessão Pipoca Competitiva e a premiação. 

3. O tempo máximo disponível para a apresentação de cada equipe, 

incluindo a apresentação oral e a exibição da obra, será de 20 minutos. O tempo 

máximo para curtas-metragens, desenhos animados, videoclipes e/ou 

documentários, incluindo os créditos, ou seja, da obra em si, é de 15 minutos. 

4. Todos os integrantes das equipes deverão participar da apresentação 

oral da Sessão Pipoca na data especificada. O não comparecimento na 

apresentação oral e exibição do trabalho implica em prejuízo da nota, no caso dos 

indivíduos, e em reprova da equipe, no caso da falta de todos os seus integrantes. 
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V - Da entrega do projeto 

1. As cópias das obras audiovisuais, em CD/DVD, deverão ser entregues 

ao professor responsável devidamente identificadas com a ficha técnica, tanto nos 

créditos finais como na capa do CD/DVD. A não entrega da obra em CD/DVD 

implica em reprova da equipe.    

2. Além da apresentação oral/exibição pública da obra na data 

especificada e da entrega da cópia em DVD, as equipes deverão entregar também, 

na mesma data, um relatório impresso da execução do projeto, incluindo: sinopse 

da obra; objetivos; justificativa; proposta estética; menção ao público-alvo e aos 

possíveis canais de distribuição ou outras possibilidades para a veiculação da obra.  

 

VI – Da avaliação do projeto 

1. A nota referente ao Festival Sessão Pipoca será composta conforme o 
quadro: 

 

Item Data de entrega  Pontuação máxima 

Entrega da obra audiovisual em 

CD/DVD 

semana Sessão Pipoca 4 

Apresentação  semana Sessão Pipoca 4 

Relatório técnico semana Sessão Pipoca 2 

Total 10,0 

 

O aluno que não atingir a média 5 (cinco) não será aprovado nas 

disciplinas que envolvem a Sessão Pipoca. 

 

VII – Da premiação  

Para a Sessão Pipoca Competitiva serão escolhidos, para premiação e 

exibição no dia, os trabalhos mais votados pelos professores do curso de 

Audiovisual - Criação e Produção (exceto o coordenador). O aluno premiado 

receberá o Troféu Sessão Pipoca da respectiva categoria. 
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Figura 5 - Troféu Sessão Pipoca 

Fonte: VENTURI, 2009, arquivo 

 

Figura 6 - Troféu Sessão Pipoca 

Fonte: VENTURI, 2011, arquivo 
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A votação será feita durante a semana de realização da Sessão Pipoca. 

Cada trabalho será analisado individualmente por cada professor (podendo a 

mesma categoria ser votada em vários trabalhos diferentes). 

Cabe a cada grupo a divulgação das obras audiovisuais (pôster, trailer, 

site, divulgação individual, etc). A divulgação deverá ser feita para todos os 

professores de todos os semestres do curso (os nomes, semestres e dias em que o 

professor ministra aulas serão passados via e-mail) para votação. 

Não serão premiadas as categorias que não obtiverem votação mínima 

de 20% dos professores. 

Será escolhido o prêmio de Melhor Filme Especial da Audiência através 

das manifestações espontâneas dos grupos no momento da votação no dia da 

Sessão Pipoca Competitiva. 

Categorias 

Serão premiadas as seguintes categorias: Melhor Filme, Melhor Título, 

Melhor Diálogo, Melhor Produção, Melhor Direção, Melhor Roteiro Original, Melhor 

Roteiro Adaptado, Melhor Maquiagem, Melhor Figurino, Melhor Direção de Arte 

(cenários e locações), Melhor Iluminação, Melhor Edição, Melhores Efeitos 

Especiais, Melhor Áudio, Melhor Trilha Sonora, Melhor Animação, Melhor 

Documentário, Melhor Pôster (capa/cartaz), Melhor Videoclipe, Melhor Ator, Melhor 

Atriz, Melhor Ator-coadjuvante, Melhor Atriz-coadjuvante, Aluno(a)-destaque, 

Professor(a)-destaque, Técnico-destaque, Funcionário(a)-destaque, Secretário(a)-

destaque, Melhor Divulgação (distribuição), Melhor Filme Especial da Audiência, 

Melhor Site, Melhor Trailer, Melhor Jingle, Melhor Abertura,  Melhor Autoração de 

DVD, Melhor Patrocínio, Melhor Argumento, Melhor Mixagem e Melhor Cena 

Cinematográfica. 
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Figura 7 - Categorias (estilo filme "Matrix") 

Fonte: VENTURI, 2009, arquivo 

 

Figura 8 - Categorias (estilo filme "Parque dos Dinossauros") 

Fonte: VENTURI, 2009, arquivo  
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Figura 9 - Categorias (estilo filme "Cantando na Chuva") 

Fonte: VENTURI, 2009, arquivo 

 

VIII – Disposições gerais 

1. Poderão ser aceitos como objeto da Sessão Pipoca outros trabalhos 
que não constituam obras audiovisuais conforme a definição apresentada neste 
edital, mas que também façam uso do audiovisual como ferramenta da 
comunicação e expressão artística, tais como: H.Q. - História em Quadrinhos, 
exposições fotográficas, fixas ou em movimento, instalações audiovisuais, pôster, 
Web Site, roteiros, trilhas sonoras, etc. Os parâmetros para a apresentação, entrega 
de documentos e avaliação destas propostas diferenciadas serão determinadas pelo 
professor responsável, caso a caso. 

2. Práticas de plágio não serão toleradas. Caso uma obra audiovisual, 
objeto da Sessão Pipoca, incorra nesta condição, todos os membros da equipe 
responsável por ela serão reprovados.  

3. Casos omissos a este edital serão resolvidos pela comissão 

organizadora, com a ciência e, se necessária, a intervenção da coordenação do 

curso. 

 

Sendo assim, faz-se necessária a apresentação dos artigos deste 

presente edital: 
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Artigos 

Art. 1º A Sessão Pipoca é a exibição pública de trabalhos acadêmicos, 
realizados na forma de obras audiovisuais, dos alunos matriculados regularmente 
em todos os semestres do Curso de Audiovisual – Criação e Produção do Centro 
Universitário Barão de Mauá. 

Art. 2º Os objetivos da Sessão Pipoca são: promover a integração de 
todos os alunos do curso; visa à ampliação das referências culturais e do 
desenvolvimento do espírito crítico/analítico; divulgar o curso e as obras 
audiovisuais dele resultantes junto à unidade e à comunidade de Ribeirão Preto e 
região. 

Art. 3º Serão aceitas exclusivamente as obras audiovisuais realizadas por 
alunos do curso de Audiovisual – Criação e Produção, ao longo do 1º, 2º, 3º e o 4º 
semestre letivo, que consistam em trabalhos acadêmicos referentes a uma ou mais 
disciplinas do referido curso. 

Art. 4º Poderão ser apresentadas obras audiovisuais como curtas-
metragens, exposições fotográficas, instalações audiovisuais, documentários ou 
videorreportagens, trilhas sonoras, etc, podendo ser realizadas nos gêneros ficção, 
drama, comédia, aventura, suspense, terror, animação, videoclipe ou 
videoarte/experimental, etc, com a duração máxima de 15 minutos (incluindo os 
créditos). 

Art. 5º A cópia final da obra em DVD deverá ser apresentada e/ou 
entregue devidamente identificada com a ficha técnica no trabalho e na capa do 
estojo. 

Art. 6º Obras que tenham sido realizadas por uma equipe de alunos que 
cursem semestres ou cursos distintos só poderão ser exibidas pelo semestre ou 
curso do aluno responsável pelo trabalho (representante oficial). 

Art. 7º Os trabalhos (1 (um) ou mais) referentes à  Nota 1 deverão ser 
apresentados e/ou entregues no período determinado pelo calendário da secretaria. 
O professor terá total liberdade de pedir as avaliações que julgar necessárias para o 
melhor cumprimento de sua disciplina. A média final de cada matéria é calculada 
levando-se em conta as notas obtidas nas duas avaliações oficiais realizadas no 
semestre letivo. À primeira e à segunda nota serão atribuídos, respectivamente, 
pesos 1 (um) e 2 (dois), e o divisor 3 (três). Será considerado aprovado o aluno que 
obtiver média semestral igual ou superior a 5 (cinco) para o Curso  Superior em 
Audiovisual – Criação e Produção. 

Art. 8º A Pré-Banca, correção prévia dos trabalhos pelos docentes será 
realizada no período que corresponde a semana anterior às apresentações da 
semana da Sessão Pipoca em sala de aula com os docentes em suas respectivas 
disciplinas.  

Art. 9º A Sessão Pipoca do 2º bimestre, correspondente a Nota 2, aberta 
ao público em geral, será realizada conforme calendário oficial da secretaria do 
Centro Universitário Barão de Mauá, das 19h10 às 22h45, no anfiteatro da Unidade 
Independência (mediante reserva antecipada), para os professores, todos os dias 
da semana, constituída de (pelo menos) um único trabalho que deverá ser 
apresentado e/ou entregue, sendo válido para todas as disciplinas.  

Art. 10º A ordem de apresentação e/ou entrega das obras na semana da 
Sessão Pipoca será definida pelo professor em conjunto com os grupos ou aluno(s); 
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ou por voluntariado do próprio grupo ou aluno(s). A autoridade competente dentro 
da sala de aula é o professor. 

Art. 11º Todas as obras audiovisuais que serão apresentadas na Sessão 
Pipoca deverão trazer a logomarca do Centro Universitário Barão de Mauá na 
abertura e nos demais materiais referentes à obra e à sua divulgação. Os nomes 
dos professores do semestre ou módulo e do coordenador do curso devem figurar 
nos créditos finais, bem como os nomes dos integrantes da equipe e suas 
respectivas funções, que também devem aparecer na capa do DVD.  

 

 

Figura 10 - Logomarca Centro Universitário Barão de Mauá utilizada no início dos trabalhos 

Fonte: VENTURI, 2009, arquivo 
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Art. 12º A comissão organizadora não se responsabilizará por problemas 
técnicos que prejudiquem e/ou inviabilizem a apresentação das obras. Portanto, 
recomenda-se que os alunos testem o DVD que será exibido o trabalho na Sessão 
Pipoca (gravados, preferencialmente, em mídia de boa qualidade na velocidade 4X) e 
cheguem ao local da exibição para teste da cópia no equipamento de áudio e vídeo 
(DVD player) que será empregado na projeção.  

Art. 13º Os alunos poderão expor materiais de divulgação (cartazes, banners 
e displays) na Unidade Independência; decorar o espaço em que será realizada a 
Sessão Pipoca; programar breves performances; distribuir alimentos, bebidas (não 
alcoólicas) e brindes para os presentes, desde que notifiquem a comissão organizadora 
e o colegiado do curso no período anterior às apresentações. 

Art. 14º Como a Sessão Pipoca é um evento aberto à comunidade, os 
alunos poderão apresentar trabalhos que contenham cenas de teor violento, sexual e 
religioso, desde que notifiquem a comissão organizadora e o colegiado do curso no 
período anterior às apresentações, para ser comunicado a classificação indicativa na 
hora das exibições. 

Art. 15º Os alunos que quiserem fazer apresentações diferenciadas em 
outros dias e locais poderão realizá-las mediante voluntariado. Para efeito de 
lançamento de notas, a semana de apresentação e/ou entrega dos trabalhos deverá ser 
respeitada. O docente responsável tem (até) 2 dias para fazer os lançamentos das 
notas. Não serão permitidas apresentações paralelas. 

Art. 16º Não será permitida a entrega dos trabalhos da Sessão Pipoca aos 
funcionários ou recepcionistas da Unidade Independência, à secretária da salas dos 
professores ou ao coordenador do curso para entregá-los aos docentes. Apenas os 
professores das respectivas disciplinas do semestre poderão receber os trabalhos. 

Art. 17º É de total responsabilidade dos alunos a colocação ou postagem 
dos trabalhos da Sessão Pipoca, atividades ou exercícios realizados no decorrer do 
semestre ou do curso no YouTube, sites de vídeos, sons ou fotos, blogs ou qualquer 
tipo de site de relacionamento. Os trabalhos são de cunho estritamente acadêmico e 
sua exibição se restringe às apresentações dentro da faculdade. O Centro Universitário 
Barão de Mauá, seus professores e o coordenador do curso não se responsabilizam 
pela utilização de imagens e sons de terceiros sem aprovação dos direitos autorais dos 
mesmos. 

Art. 18º Será permitido aos professores, referente aos trabalhos da Sessão 
Pipoca e sua avaliação Nota 2, realizar outro tipo de atividade complementar de 
avaliação como exercícios ou atividades nos estúdios de vídeo, áudio, fotografia e 
laboratório de informática, desde que as mesmas sejam programadas, planejadas e 
realizadas no período de aula dentro das dependências da Unidade Independência, nos 
estúdios, laboratórios ou dentro de sala de aula. Não serão permitidos trabalhos 
extraclasse, a não ser realizados no período das atividades em sala de aula, se não for 
direcionado aos trabalhos da Sessão Pipoca e às Atividades Complementares. 

Art. 19º A Sessão Pipoca é um evento cultural, com propósitos como o 
aprendizado, a integração e a confraternização dos envolvidos. É com essa motivação 
que se espera que todos participem e colaborem.  

Art. 20º À comissão organizadora cabe o direito de alterar datas, horários 

e/ou artigos previstos nesse regulamento, caso seja necessário. 
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ANEXO H 

 

Entrevista com os docentes 

   

Transcrição das respostas 

Professor 1 

1- Efetivamente, o curso de Audiovisual – Criação e Produção qualifica 

mão de obra da área em nossa cidade e região. 

2- Sim, de fato. Muitos alunos são absorvidos pelo mercado de 

trabalho local, sendo que eu mesmo já participei de eventos, entrevistas em que 

nossos ex-alunos estavam trabalhando e dentro dos que eu observei vejo a ênfase 

no meio televisivo e em produtoras de publicidade [eu mesmo já contratei ex-alunos 

com freelance para gravação de shows e VTs para publicidade]. 

A predominância de TVs e produtoras são as áreas fortes daqui da 

nossa região (é só ver as grandes TVs de Ribeirão Preto como a EPTV (maior do 

que a própria sede de Campinas) e APP que é uma força da publicidade no país 

devido a um “cluster” de agências e produtoras de publicidade que estes alunos 

podem ou estão já estão inseridos). 

Alguns alunos romperam a barreira do regional e trabalham para 

grandes empresas de audiovisual que produzem conteúdos que são veiculados 

nacionalmente. 

3- Eles têm a oportunidade de se inserir neste mercado já com estágio 

(os que querem). Algumas produtoras também me procuram para indicar alunos que 

se interessem em realizar estágios (além do próprio curso que redireciona 

oficialmente as vagas de trabalhos e estágios para os alunos). 

Profissionalmente, ou seja, depois da formatura, a região oferece 

oportunidade de inserção. Também porque o leque do audiovisual é muito amplo. 

Tivemos desde técnico de operação de câmera, passando por produtores de TV, 

projecionista de cinema que depois virou gerente até assistentes de Direção de Arte 

que trabalharam em longas-metragens. 

Em relação ao DRT, regulamentado pelo Ministério do Trabalho, 

percebo um crescente interesse dos ex-alunos por este registro profissional. 

Com relação às Leis de Incentivo ou outras relacionadas, vejo alguns 

ex-alunos buscando esses benefícios para a produção de projetos na região, mas 

ainda não foram contemplados. Não é todo aluno que é empreendedor, depende do 

perfil de cada um. Agora, tive contato com casos em que a burocracia atrapalhou. 

Nossa cidade e região são culturalmente deficitárias em relação a 

outras. Aqui é difícil você sensibilizar o empresariado da importância da realização 

de projetos culturais. 
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Professor 2 

1- Eu acho que ele conquistou uma projeção importante, pois as 

pessoas o tem como referência. Uma coisa importante é o relacionamento entre o 

coordenador do curso com o corpo artístico, cultural e cinematográfico da 

comunidade. 

2- Eu tenho algumas (não tenho mais, pois não fico muito na cidade). 

O que eu acho de relevante é quem não tem formação está buscando formação, 

graças as atividades que você promove... A maioria que atua em Ribeirão Preto 

passou ou vai passar por aqui para completar sua formação. 

3- E vejo assim: o mercado está aberto, precisa de profissionais bem 

preparados. Temos emissoras de televisão, produtoras e agências... o mercado é 

bem aberto. Além de teatro, moda, produção de vídeos, jogos, aplicativos, tem uma 

oferta grande e o mercado precisa desses profissionais, precisam se qualificar... e o 

curso tem esta questão prática que estimula a busca pela aprendizagem para atuar 

com segurança no mercado de trabalho, pois alia a teoria com a prática. 

 

Professor 3 

1- Primeiramente, o curso qualifica profissionais para esse mercado de 

trabalho com uma formação abrangente que não só os prepara para o 

desenvolvimento de suas funções na área com também contribui para o 

desenvolvimento do espírito crítico e a formação cultural desses indivíduos. Acredito 

que profissionais competentes fazem diferença para o mercado, mas cidadãos mais 

cultos, mais bem formados, mais éticos fazem a diferença na sociedade. Não só 

formamos profissionais, como também contribuímos para que eles sejam pessoas 

melhores. 

2- Sim. Os egressos do Audiovisual continuam próximos do curso e de 

seus docentes. Sempre fazem questão de partilhar conosco as suas conquistas e 

também nos pedem ajuda quando encontram dificuldade na sua área de atuação. 

Temos alunos trabalhando em diversos seguimentos da produção audiovisual e 

outros que ainda que não tenham a realização audiovisual como sua ocupação 

principal, esforçam-se para colocar ideias para a feitura de filmes em prática por 

vezem com a ajuda de outros colegas também egressos e dos docentes. 

3- Sou bastante otimista quanto a isso. Como a formação em 

audiovisual é bastante abrangente, o egresso tem a oportunidade de trabalhar com 

publicidade, cinema, televisão e ainda com fotografia, som, internet e produção de 

jogos. O campo é bastante vasto ainda mais levando-se em consideração os 

inúmeros ofícios comtemplados pelo audiovisual, da escrita para o meio até a 

finalização, passando pela produção, direção, som, arte, fotografia e montagem. 

Isso sem falar na atuação, em outros elos da cadeia produtiva como a exibição e 
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distribuição do cinema. A região tem muitas agências de publicidade e produtoras 

de áudio e vídeo, o que representa uma vasta gama de oportunidades. 

(No curso orientamos o aluno quanto a existência de Políticas Públicas 

municipais, estatuais e federeis voltadas a produção audiovisual. No entanto, 

poucos efetivamente se dispõe a buscar financiamento para suas produções por 

meio destes mecanismos, pelo excesso de exigências burocráticas, pelo 

conhecimento superficial dos meandros da legislação, de canais de comunicação 

com as empresas que poderiam vir a ser patrocinadoras e por optarem por formas 

de viabilização mais imediatas, que não demandem tanto tempo para a aprovação 

do projeto e captação dos recursos). 

 

Professor 4 

1- É um diferencial... Você teve por muito tempo pessoas com o desejo 

de trabalhar com esse universo audiovisual e não se tinha pra onde ir. As pessoas 

tinham que se adaptar para conseguir trabalhar nesse universo audiovisual. Então, 

ele é um farol não só para Ribeirão Preto, mas para uma larga região. 

2- A maioria dos egressos se coloca rapidamente no mercado sendo 

aproveitado por produtoras e congêneres e no nosso curso existe uma 

predisposição em empreender e muita gente acaba montando suas pequenas 

empresas e trabalham com audiovisual. 

3- Eu sinto que aumenta porque ainda que estejamos em períodos de 

crise, eu sinto que há uma busca por este tipo de profissional, especialmente na 

publicidade. Então, o egresso acaba tendo uma perspectiva bastante promissora. 

Em relação as Políticas Públicas, os alunos que tem um perfil 

empreendedor utilizam, mas aqueles de uma faixa etária mais nova acabam 

preferindo empresas mais sólidas e buscam efetivação. 

 

Professor 5 

1- Na minha opinião, o curso reforça o potencial que Ribeirão Preto 

tem de se tornar um grande polo de produção audiovisual. Nós temos aqui grandes 

produtoras que realizam um trabalho audiovisual de excelência que não deixa nada 

a desejar para o mercado de São Paulo, por exemplo. 

No entanto, mesmo com iniciativas como os Estúdios Kaiser de 

Cinema, as produções de Ribeirão são muito voltadas para o mercado publicitário e 

eu acho que o curso contribui muito para diversificar essa polarização baseada 

unicamente nos recursos financeiros. O curso fomenta a produção cultural 

independente e estimula o potencial criativo e entusiasta dos jovens egressos. 

2- Como eu estou inserido no mercado de trabalho da cidade, ainda 

que publicitário, conheço diversos ex-alunos que estão na ativa trabalhando na área 
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que se formaram, inclusive já tive a oportunidade de contribuir na contratação de 

alguns e atualmente trabalho com alguns deles. 

3- Eu vejo com bastante otimismo as perspectivas para quem se forma 

nessa área. Embora fique sempre com a impressão de que eles terão mais 

oportunidades nos grandes centros comerciais. O ideal, a meu ver, era que 

houvesse mais possibilidades de trabalhos independentes menos atrelados ao 

mercado publicitário na cidade e na região, porque, geralmente, é esse tipo de 

trabalho que quem procura esse curso gostaria de realizar. O que atrai o jovem para 

o curso de Audiovisual, geralmente, é a magia do cinema e não a “irritação dos 

intervalos comerciais”. 

 

Professor 6 

1- O primeiro efeito, o grande benefício, é profissionalizar um mercado 

que já existia. Tínhamos profissionais autodidatas e até mesmo profissionais sem 

formação, sem aptidão e que trabalhavam na área. Hoje em dia, temos mais 

critérios, mais parâmetros... 

2- Conheço alguns que estão trabalhando em produtoras... A maioria 

que eu lembro é como editor, alguns profissionais trabalhando com produção, uma 

aluna trabalhando em Hollywood e alguns outros como produtores independentes, 

mas muitos trabalhando na área... Lógico que isso depende da aptidão da pessoa, 

depende do talento... A gente ajuda... Toda parte técnica e de conteúdo a gente 

tenta transmitir, mas a outra parte depende da vocação do aluno. 

3- Não sou muito otimista em relação ao mercado de trabalho 

audiovisual na região, principalmente aqueles que têm interesse em produzir longas 

de ficção... 

Para aqueles que se interessam pela produção comercial (publicitária, 

vídeo-empresa ou campanha eleitoral) o mercado de Ribeirão e região pode ser um 

pouco mais atraente. 

Eu acho que o que mais falta em Ribeirão é estrutura, câmeras 

profissionais, equipamentos profissionais em geral, a não ser as grandes 

produtoras... 

As leis existem, mas o mais difícil é a captação da verba e viabilizar os 

patrocínios. 

Mas, quando se tem um profissional qualificado o mercado sempre 

acaba absorvendo... 
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Professor 7 

1- Principalmente um aprimoramento geral da mão de obra de 

audiovisual da região, em várias áreas. Um número maior de profissionais formados 

vai elevando o nível médio do operador de câmera, do editor, do fotógrafo nas 

produtoras de comerciais e eventos. Cada vaga tem seu nível de dificuldade 

elevado em função da oferta de mão de obra qualificada. Pequenas produtoras 

passam a encontrar profissionais competentes para vagas nas quais antes 

colocavam “sobrinhos”. 

2- Como sou docente da instituição há pouco tempo não conheço 

nenhuma turma de egressos. No entanto, já me encontrei em diversas situações 

nas quais me apresentei como professor do curso e fui surpreendido por um câmera 

ou fotógrafo que, sorrindo, me disse: fiz Audiovisual lá. 

3- Acredito que, via de regra, o recém-formado, seja tecnólogo, seja 

bacharel, encontra vagas com muito mais facilidade em funções técnicas. Foi o que 

aconteceu comigo, inclusive. A inserção no mercado é mais fácil para o técnico do 

que para o planejador, o criador, do qual se espera mais experiência do que 

formação. Por isso, acredito que o egresso de Audiovisual, tendo uma forte 

formação técnica, não encontra dificuldades para se estabelecer em suas primeiras 

funções.  

O barateamento dos equipamentos também tem permitido a abertura 

de pequenos negócios, viáveis. Sendo a região rica e cheia de grandes empresas, 

mesmo as que não tem nada a ver com o ramo de comunicação, o número de 

vagas para profissionais capacitados para criar e produzir conteúdo para 

comunicação interna empresarial, por exemplo, é grande. 

 

Professor 8 

1- Rafa, eu acho que os principais efeitos que ele produz são os 

registros da história cotidiana, o resgate de histórias passadas, de fenômenos e 

fatos, e também a divulgação desta informação... 

O aluno sai preparado para o mercado de trabalho. Poderia ser 

melhor... do lado do aluno acho que falta uma compreensão maior do que vem a ser 

o mercador de trabalho de audiovisual. Acho que o aluno explora pouco esse 

mercado.  

O curso tenta aproximar o aluno do mercado de trabalho sim e não... 

sim, porque ele prepara o aluno técnica e conceitualmente e não, porque uma coisa 

que vejo é que, na verdade, o que eu via em São Paulo, em São Bernardo do 

Campo e em Piracicaba (em menor grau), eu não vejo aqui em Ribeirão. É que a 

instituição não possui parcerias oficiais com meios de comunicação de Ribeirão e 

região, digo, estágios e contratos trabalhistas que garante ao aluno a sua 

efetivação.  



88 

 

2- Olha, é pouco... pois estou a pouco tempo na região (resido em 

Cajurú). No entanto, quando encontro com os alunos (umas cinco ou seis vezes) 

eles estavam atuando na área. 

3- Eu vejo problemas por uma série de motivos. Primeiro, pela 

popularização dos equipamentos. O amador vem ganhando espaço na produção 

audiovisual. Assim, o aluno tem muitos concorrentes. O outro motivo é que tem 

muitos cursos de comunicação. O mercado já é pequeno no interior e as produtoras, 

agências e emissoras estão saturadas de profissionais. Ao mesmo tempo buscam 

profissionais diferenciados, como roteirista, por exemplo. 

O egresso do curso de Audiovisual tem maiores chances do que um 

“amador” sem formação, porque ele sai do curso melhor preparado. 

Eu acho que o egresso do Audiovisual, para uma melhor inserção no 

mercado de trabalho, poderia aproveitar leis de incentivo, festivais, mostras... Nunca 

tivemos tantos apoios, tantos incentivos como no governo atual. Os incentivos, 

apesar de muito burocráticos, são muito mais estruturados do que nos governos 

anteriores... A concepção de cultura é outra. 

Se por um lado, o mercado é um problema para o formado em 

Audiovisual, por outro tem um lado pouco explorado, que poderia trazer soluções, 

como, por exemplo, explorar o mercado audiovisual na região, de cidades vizinhas, 

de pequenas cidades, pois a demanda regional procura sempre a cidade de 

Ribeirão e não desenvolve sua própria produção. Geralmente, o mercado 

audiovisual de pequenas cidades é explorado por “profissionais” que não possuem 

formação. 

O egresso do curso prioriza a sua efetivação dentro das empresas 

audiovisuais de Ribeirão em detrimento às localidades de onde ele vem. 

Infelizmente, o interior ainda não possui uma demanda significativa 

para trabalhos audiovisuais de ficção, de arte, de cinema enquanto linguagem, 

desde sua criação, produção e, posterior, exibição. 

 

Professor 9 

1- Em um primeiro momento a melhoria da mão de obra e, portanto, as 

empresas que já existem tem a oportunidade de renovar seus quadros. 

E como não é possível absorver toda a mão de obra formada pelo 

curso, então surge novas iniciativas com pessoal qualificado para desenvolvimento 

de novas linguagens e exploração de nichos com menos ofertas (em relação aos 

ocupados por empresas antigas). 

2- Não tenho informações, porque moro em outra cidade (São Carlos) 

e não tenho contato com os colegas de profissão de Ribeirão Preto. 
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3- Primeiramente, acho que o formado tem oportunidade de se juntar 

aos trabalhos já em desenvolvimento e aprender com suas experiências de erros e 

acertos. Com isso, ele pode manter o que funciona bem e descartar o que precisa 

ser renovado. 

Por fim, ele (o formado) tem a oportunidade de criar novas iniciativas, 

seja com linguagens novas e diferentes das já existentes, seja dando um salto de 

qualidade em relação aos trabalhos já em atuação, onde ele teve oportunidade de 

reciclar conhecimentos. 

 

Professor 10 

1- Positivo. Movimenta a cidade culturalmente, agita o público que 

curte a admira a arte, principalmente o público de cinema. 

2- Sim, em produtoras, agências, cinemas e televisão. 

3- Boa, vem ampliando a área, o mercado de trabalho. Há um mercado 

hoje que necessita cada vez mais desses profissionais.  

 

Professor 11 

1- O que me vem de primeira é a capacidade de registro. É como se 

aumentasse o poder de memória da cidade de Ribeirão Preto. Quanto mais 

produções audiovisuais são feitas na cidade, mais documentos teremos sobre a 

própria. E pensando não só na produção documental, mas também na ficcional, pois 

os aspectos arquitetônicos, sociais e culturais estarão contidos nestas obras. 

2- Sim. Conheço ex-alunos que começaram o próprio negócio e de 

forma criativa estão explorando o nicho de mercado de produções de casamento. 

Outros que estão empregados em produtoras e vários alunos trabalhando como 

freelance. Inclusive alguns estão empregados, não diretamente na produção de 

filmes, mas em profissões afins como a crítica e o gerenciamento de negócios. 

3- Bom, eu acho que o mercado está bastante saturado, mas existe 

abertura para propostas criativas de produção. Creio que o mais importante para 

quem se forma é tentar desenvolver um trabalho que se diferencie do que já existe, 

seja do ponto de vista tecnológico ou de conteúdo. 

 

 

 


