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Disciplina: Comunicação e Cinema Código: TCI 158 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(x) Optativa 

( ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular Oferta: 3º. ciclo do 
período especial 

Pré-requisito:  Co-requisito:  
Modalidade: ( ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % 

EaD* 

CH Total: 30horas 
CH semanal: 15 
horas 

Padrão 

(PD): 30h 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

EMENTA  
Esta disciplina oportuniza o contato com filmes que marcaram a historiografia do cinema, oferecendo 
conhecimento teórico para a análise crítica de obras cinematográficas, a saber: cinema e indústria cultural; 
cinema e representação; a linguagem imagética; a estética cinematográfica; cinema e colonialismo; o cânone 
eurocêntrico; Escolas de cinema e grandes diretores.  
 
 

PROGRAMA  
1 O que é cinema? (1 vídeos) 
1.1 O surgimento e a evolução  
1.2 Ficção x documentário 
1.3 Linguagem cinematográfica 
1.4 Estética cinematográfica 
1.2 Cinema no contexto da comunicação  
1.3 Cinema como indústria  
 
2 As principais escolas de cinema (3 vídeos) 
2.1 História do cinema e contextos sociais e culturais 
2.2 Os principais diretores  
2.3 As principais obras de cada escola 

 
3 Os gêneros cinematográficos (1 vídeo) 
3.1 A influência comercial nos gêneros  
3.2 Questões de audiência 
 
4 Documentário (1vídeo) 
4.1 Noções de documentário 
4.2 Projeto de documentário 
4.3 Editais 
 

OBJETIVO GERAL 
 

Dar ao aluno noções básicas sobre o cinema no contexto da comunicação, dando a ele a compreensão do 
processo produtivo do cinema, das principais escolas no contexto social e cultural de cada época.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Entender a evolução do cinema dentro do contexto cultural; compreender a linguagem e a narrativa 
cinematográfica. Conhecer a história do cinema; conhecer os gêneros cinematográficos; adquirir noções de 
produção de cinema. 

 
 
 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

 



a) Organização semanal das atividades: As atividades deste período especial iniciarão em 10 de agosto e 
serão realizadas até o dia 22 de agosto, portanto, em duas semanas. Ao longo de duas semanas, com quinze 
horas de atividade semanal, divididas em duas horas de atividades síncronas (terças e quintas) e (4h) de 
atividades assíncronas, todas as segundas e quartas e (3h) nas sextas.   
b) Atividades síncronas: As atividades síncronas servirão para os alunos apresentarem as atividades 
propostas nas aulas em vídeo e para dirimir dúvidas que, porventura, surjam em relação aos conteúdos 
disponibilizados em vídeo. Os encontros serão feitos mediante o uso do Teams, no horário previsto para as 
aulas da disciplina – terça e quinta, das 8h às 10h, nos dias 11/08, 13/08, 18/08 e 20/08. Os encontros 
síncronos serão gravados e disponibilizados no Moodle. 
c) Atividades assíncronas: Serão disponibilizados seis vídeos de aproximadamente duas horas durante a 
disciplina concentrada no Moodle (o módulo de movimentos e escolas cinematográficas exige mais vídeos). 
Os vídeos serão postados sempre às 8h e os alunos terão o dia inteiro para escolher o melhor horário. Para 
me certificar que os vídeos foram assistidos, ao final de cada um deles sempre haverá a proposição de uma 
tarefa simples, que deverá ser apresentada nas aulas síncronas. Essas atividades contam como participação, 
que equivalem a nota da primeira avaliação. 
d) Sistema de comunicação: Sistema de comunicação: O Moodle será usado como ambiente virtual para a 
disponibilização do conteúdo e o Teams para as atividades síncronas, tanto para para apresentar resultados 
das atividades propostas nos vídeos, quanto para tirar dúvidas. 
Para dúvidas pontuais, será usado o e-mail oficial da UFPR (giselerech@ufpr.br). 
e) Material didático específico: Os alunos receberão os vídeos e os referidos slides sempre à véspera da aula. 
Também serão disponibilizados conteúdos de apoio ao aprendizado, como fragmentos de filmes e textos que 
tratam da temática da disciplina. 
f) Controle de frequência das atividades presenciais: Nos encontros presenciais (terças e quintas), a 
frequência será feita com chamada nominal.  
g) Quantidade de estudantes em cada turma: Conforme preconizado na disciplina presencial, a disciplina será 
ofertada para até 20 alunos. 
 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 
Avaliação 1: 100 pontos – Participação nas aulas síncronas 
 
Avaliação 2: 100 pontos – Preparação dos slides para a apresentação de gêneros de Hollywood 
 
Avaliação 3: 100 pontos – Apresentação oral de gêneros. 
 
A nota final será a média das notas das três avaliações. 
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