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Plano de ERE (Ensino Remoto Emergencial) 
 

 

Disciplina: Laboratório de Vídeo Código: TCI 133 

Natureza:  
( x ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD 

CH semanal síncrona: 2 

CH semanal assíncrona: 4 

CH total semanal: 6 

CH Total disciplina: 90 

Padrão (PD):  
30 

Laboratório (LB): 
45 

Campo (CP):  Estágio (ES):  
Orientada (OR): 
15 

Prática 
Específica 
(PE):  

 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 
Extensão 
(EXT):  

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC):  

     

 

EMENTA (Unidade Didática)  
Elementos básicos da comunicação audiovisual. O texto escrito e sua correlação com a Imagem. A linguagem 
videográfica. Elementos de elaboração de Roteiro. Gêneros e Formatos em TV e Vídeo. O uso do vídeo na 
elaboração de projetos de comunicação Institucional. Práticas de comunicação audiovisual com elaboração de 
produtos laboratoriais. 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

• O uso da TV e do vídeo na Comunicação Institucional;  
• Linguagem videográfica;  
• Texto X imagem;  
• Formatos de programas;  
• Roteiro;  
• Iluminação;  
• Produção de formatos audiovisuais 

 
OBJETIVO GERAL 

Levar o aluno a conhecer as potencialidades do vídeo na Comunicação Institucional 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Conhecer a linguagem videográfica e ser capaz de capaz de aplicá-la em diversas produções de vídeo 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
1) Organização das atividades: As atividades terão início em 07/maio/2021 e fim em 13/ago/2021, com atividades 
semanais, divididas em síncronas e assíncronas. As atividades poderão ser feitas em parceria com as disciplinas 
Oficinas de Língua Inglesa e Oficinas de Texto. O exame, se houver necessidade, será no dia 20/ago/2021; 
 
2) Dia e Horário dos encontros síncronos: Para as atividades síncronas da disciplina, a professora se encontrará com 
os alunos no Teams, às sextas feiras, às 10 da manhã, conforme calendário anexo. Esses encontros serão gravados, 
podendo ser acessados pelos alunos a qualquer momento. 
 
3) Sistema de comunicação para atividade assíncrona: Será utilizado a UFPR VIRTUAL como ambiente virtual de 
aprendizado (https://ufprvirtual.ufpr.br/login/index.php), tanto para disponibilização de material didático, quanto para 
postagem das atividades realizadas pelos estudantes. Para contato com a professora, os alunos podem encaminhar 
mensagens para seu email: flavia.bespalhok@ufpr.br 
 
4) As mídias e os recursos tecnológicos: Na página da UFPR Virtual, semanalmente, serão postados materiais em 
vídeo e/ou áudio, tutorais e textos de apoio para as atividades assíncronas. Para as atividades síncronas, será utilizado 
o aplicativo Teams. As aulas síncronas serão gravadas e disponibilizadas na plataforma UFPR Virtual. 
 
5) Controle de frequência: A frequência dos estudantes será controlada por meio da entrega das atividades propostas. 
Cada entrega significará um número de presenças, conforme detalhamento ao final deste documento; 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
Cada atividade realizada valerá um determinado número de pontos que, somados, perfarão a nota do estudante, com 
valor total de 100, conforme detalhamento ao final deste documento;  
Dentre das atividades, estão previstas várias produções em vídeo. Esses vídeos serão exibidos para a turma toda 
durante as aulas síncronas, em aulas já agendadas no calendário da disciplina, para discussão e avaliação. 

https://ufprvirtual.ufpr.br/login/index.php
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA (todos disponíveis na plataforma MINHA BIBLIOTECA) 

JESUS, Adriano Miranda Vasconcellos de; CÉ, Otavia Alves. Produção audiovisual. Porto Alegre: SAGAH, 2019. 

PATERNOSTRO, Vera Iris. O texto na TV: Manual de telejornalismo. 2.ed., rev. e atualizada. — Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2006. — 10a reimpressão. (Minha Biblioteca) 

ZETTL, Herbert. Manual de produção de televisão . São Paulo: Cengage Learning, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (todos disponíveis na plataforma MINHA BIBLIOTECA) 

KERR, Michael Abrantes, et al. Produção audiovisual. Porto Alegre : SAGAH, 2020. 

SANTOS, Luiza Carolina dos, et al. Estudos avançados em telejornalismo e audiovisual. Porto Alegre: SAGAH, 
2020. 

JESUS, Adriano Miranda Vasconcellos de. Som para jogos. Porto Alegre : SAGAH, 2020.  

 
 

 
Professor da Disciplina: Flávia Lúcia Bazan Bespalhok 
 
 

Assinatura: __________________________________________  

 

Coordenadora do Curso:   Ana Carolina de Araújo Silva 
 
 

Assinatura: __________________________________________ 
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CALENDÁRIO DISCIPLINA LABORATÓRIO DE VÍDEO – ANO LETIVO 2020 

ENCON-
TROS Dia Aula síncrona Conteúdo disponibilizado assíncrono Atividades Assíncronas 

Data final 
da entrega 

Representação 
em presença 

Representação 
em nota 

MAIO 

01 07 
Apresentação, explicação e 
assistência de vídeos 

Variantes da imagem 
Take, cena, sequência, plano seq. 
Planos fixos 

Questionário 1 13/05 2 3 

Exercício (1) de planos fixos 13/05 3 3 

02 14 
Correção das atividades da 
semana e assistência de 
exercícios de planos 

Planos em movimento 
Edição e pontuação 

Questionário 2 20/05 2 3 

Exercício (2) de planos 20/05 3 3 

03 21 

Correção das atividades da 
semana e assistência de 
exercício de planos em 
movimento 

Ângulo 
Tipo de câmera 
Eixo 

Questionário 3 27/05 2 3 

Exercício (3) de cena  01 
(igual para todos) 

27/05 3 3 

04 28 
Correção das atividades da 
semana e assistência de 
exercício de cena 01 

Aula Texto x imagem 
Etapas de produção 
Equipe 

Questionário 4 03/06 2 3 

Exercício (4) de cena 02 
(livre) 

03/06 4 3 

JUNHO 

 04 
Feriado Corpus Cristi no dia 
anterior – sem aula sincrona 

Iluminação  
Postura e roupa 

Questionário 5 10/06 2 3 

Exercício (5) produzir texto e 
Gravação de stand up 

10/06 4 3 

05 11 
Correção das atividades da 
semana e assistência de stand up 

Roteiro 
Gêneros 

Questionário 6 17/06 2 3 

Exercício (6) Produção e 
gravação de Roteiro 01 

17/06 3 3 

06 18 Assistir roteiro 01 Elementos Estruturais de Programas 
Questionário 7 24/06 2 3 

Exercício (7) Prod de Roteiro 
02 

24/06 6 3 

07 25 Assistir Roteiro 02  
Gravação de Roteiro 02 – 
parte II 

01/07   

JULHO 

08 2 Assistir Roteiro 02 – Parte II      
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ENCON-
TROS Dia Aula síncrona Conteúdo disponibilizado assíncrono Atividades Assíncronas 

Data final 
da entrega 

Representação 
em presença 

Representação 
em nota 

09 9 
Produção de vídeo – culinária ou 
afim 

     

10 16 
Assistir vídeo de culinária ou 
afim 

  
16/07 (às 
10 horas) 

18 20 

11 23 
Assistir vídeo de culinária ou 
afim 

  
 

  

12 30 Produção de vídeo de produto      

AGOSTO 

13 06 Assistir vídeos de produto   
06/08 (às 
10 horas 

32 35 

14 13  Assistir vídeos de produto      

 20 EXAME      
 

DESCRIÇÃO DOS EXERCÍCIOS PRINCIPAIS: 
 
Produção de vídeo de culinária ou afim 
• Individualmente, o/a estudante fará um vídeo de culinária (podendo ser um prato ou uma bebida) ou alguma atividade afim, ou seja, 

artesanato ou práticas manuais. Necessariamente deve ser uma atividade que aconteça na casa do/a estudante. A ideia básica é não 
precisar sair de casa para fazer tal produção. O/A próprio/a estudante pode ser a personagem do vídeo ou alguém da sua família. Mais 
detalhes e exemplos serão mostrados durante as aulas síncronas e disponibilizados no ambiente virtual 

• O vídeo deverá ter em torno de 1min30 a 2 minutos, sendo precedido pela produção de um roteiro. Depois do roteiro, o/a estudante 
deverá gravar todas as tomadas, editar e sonorizar o material. 

• O produto final deverá ser postado na UFPR VIRTUAL. Se o vídeo não puder subir na plataforma (em função do seu tamanho), o/a 
estudante precisa encaminhar um documento contendo um link para que a professora possa baixá-lo. Além do vídeo, é necessário 
também enviar o roteiro completo 

• A data final da entrega é dia 16/07, até às 10 horas. Nesse dia, a partir das 10, assistiremos os vídeos. 
• Essa tarefa vale 20 pontos.  
• OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Esse vídeo dever ser planejado e executado com antecedência. Ao longo de toda a disciplina. Primeiro 

tendo a ideia, depois sendo escrito o roteiro, fazendo as gravações e a edição. Não se deve deixar apenas uma semana para essa 
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tarefa. A partir da aula de roteiro, o/a estudante já terá condições de iniciar a pré-produção. NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA SEMANA, 
conselho da Flávia ....  
 
 
Produção de vídeo de produto ou serviço: 
 

• Individualmente, o/a estudante fará um vídeo de um produto. Pode ser qualquer produto que se tenha em casa e que possa ser 
transformado em um vídeo que traga informações para quem está pensando em comprá-lo. Portanto estaremos trabalhando muito mais 
o gênero informativo e institucional de texto/vídeo em detrimento do mercadológico/publicitário. Necessariamente deve ser um produto 
que você já tenha, pois a ideia básica continua a mesma, ou seja não precisar sair de casa para fazer tal produção. O/A próprio/a 
estudante pode ser a personagem do vídeo ou alguém da sua família. Mais detalhes e exemplos serão mostrados durante as aulas 
síncronas e disponibilizados no ambiente virtual 

• O vídeo deverá ter em torno de 2 min a 2min30 seg, sendo precedido pela produção de um roteiro. Depois do roteiro, o/a estudante 
deverá gravar todas as tomadas, editar e sonorizar o material. 

• O produto final deverá ser postado na UFPR VIRTUAL. Se o vídeo não puder subir na plataforma (em função do seu tamanho), o/a 
estudante precisa encaminhar um documento contendo um link para que a professora possa baixá-lo. Além do vídeo, é necessário 
também enviar o roteiro completo 

• A data final da entrega é dia 06/08, até às 10 horas. Nesse dia, a partir das 10, assistiremos os vídeos. 
• Essa tarefa vale 35 pontos.  
• OBSERVAÇÃO IMPORTANTE (DE NOVO): Esse vídeo também dever ser planejado e executado com antecedência. Ao longo de toda 

a disciplina. Primeiro tendo a ideia, depois sendo escrito o roteiro, fazendo as gravações e a edição. Não se deve deixar apenas uma ou 
duas semanas para essa tarefa. A partir da aula de roteiro, o/a estudante já terá condições de iniciar a pré-produção. NÃO DEIXE PARA 
AS ÚLTIMAS SEMANAS, conselho repetido da Flávia, mas é de coração! 


