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1. SOBRE A PIA SOCIEDADE SÃO PAULO E A FAPCOM

1.1 Histórico
A Pia Sociedade de São Paulo é uma sociedade civil, composta de religiosos, padres e
irmãos, pertencentes à Igreja Católica Apostólica Romana. Seus membros são mais conhecidos
pela denominação de “paulinos”.
Esta Congregação religiosa surgiu na Itália em 1914 com o objetivo de evangelizar
através dos Meios de Comunicação Social, dando atenção especial à formação ética dos
formadores de opinião.
Os paulinos acreditam que os valores do Evangelho são valores humanos que devem ser
cultivados e permear a cultura, a sociedade e a cultura da comunicação. Partem do princípio de
que o cristianismo é humanismo, e que do Evangelho derivam, naturalmente, princípios que
possibilitam a vida social. A Pia Sociedade de São Paulo crê nesses valores.
Fundada no Brasil em 1931, atua no ramo editorial multimedial (outrora Edições
Paulinas, hoje Paulus Editora), editando livros, folhetos, revistas, CDs, vídeos, CD-Roms,
promovendo e desenvolvendo a cultura. Possui uma rede própria de vinte nove livrarias
espalhadas pelo Brasil e uma gráfica localizada no município de São Paulo.
Na área de ensino, antes da fundação da FAPCOM, a Paulus se fez presente em São
Paulo, num período de mais de dez anos, informalmente, oferecendo cursos de Comunicação
Social no Centro de Comunicação Social Timóteo Giaccardo.
Na expectativa de cumprir seus objetivos fundacionais e estatutários, ligados
diretamente à educação, a Pia Sociedade de São Paulo, atua no ramo acadêmico, nas áreas da
Comunicação Social e Filosofia, e em seus futuros Cursos de Tecnologia em Multimídia e em
Fotografia, para proporcionar aos seus alunos a formação superior permeada por ensinamentos
teóricos e práticos comunicacionais.
Objetiva formar seus alunos nos princípios acima expostos, para que não sejam simples
profissionais, técnicos, mas também formadores de opinião, contribuindo para a construção da
cidadania em nosso país. Os formadores de opinião devem ser devotados à verdade e
promotores de justiça; devem pautar as próprias opções, como profissionais, pela ética que
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promova o bem comum. Os egressos da Faculdade deverão ter clara consciência de que eles
são agentes de transformação social.
Porque pode oferecer ótimo padrão de ensino e porque crê na formação dos formadores
de opinião é que a Pia Sociedade de São Paulo, que já possui cursos em Comunicação Social
(Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Radialismo e Relações Públicas), Filosofia
(Bacharelado e Licenciatura) e em Produção Cultural e Design, com os Cursos Superiores de
Tecnologia em Produção Multimídia e em Fotografia (autorizados pelo MEC), lança o Curso
Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual.

1.2 Missão
I - Igualdade: Todos os indivíduos são iguais perante a sociedade, com os mesmos
direitos e deveres, com igualdade no acesso ao que existe de melhor para a sua formação
humana, profissional e técnica, especialmente na área de Comunicação Social, Filosofia e
Tecnologia.
II - Qualidade: O ensino e a vivência universitária são desenvolvidos de modo a
proporcionar melhores e mais apropriadas oportunidades, para que os indivíduos se
desenvolvam, cultural, política, social, humanística e profissionalmente.
III - Democracia: A responsabilidade pelo cumprimento de sua missão institucional é
compartilhada entre alunos, professores, colaboradores, administradores e comunidade que,
participando crítica e enfaticamente do processo acadêmico, buscam promover o exercício da
plena cidadania.
A FAPCOM concretiza a primeira experiência dos paulinos na área do ensino superior,
ampliando a missão comunicacional da Pia Sociedade de São Paulo. Para tanto, o planejamento
e a execução do projeto arquitetônico consideraram a identidade acadêmica que abarcam cursos
no campo da comunicação, filosofia e tecnologia.
Por meio de formação integrada às áreas de comunicação, filosofia e tecnologia, que
incluem ensinamentos teóricos e práticos comunicacionais, a FAPCOM busca formar seus
alunos com base nos princípios e valores humanos acima descritos, para que não sejam simples
profissionais “técnicos”, mas também formadores de opinião, sensíveis ao homem e às suas
necessidades e angústias, contribuindo para a construção da cidadania em nosso país e de uma
sociedade com melhor qualidade de vida.
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1.3 Valores
Ao explicitar sua proposta educacional, caracterizada pelo humanismo, para a formação
de capital intelectual e profissional, a FAPCOM busca o respeito e valorização do ser humano,
da natureza e da liberdade de expressão. Acredita que a Comunicação e Educação são fatores
fundamentais para a difusão do saber e formação de novas gerações de comunicadores
comprometidos com a ética e, consequentemente, com a construção de uma sociedade mais
justa e solidária. Alicerçada em tão sólidos princípios e lançando mão de uma estrutura
invejável, o aluno vê se tornar tangível uma experiência transformadora, ou seja, a formação de
líderes do amanhã.

1.4 Visão
A FAPCOM, que já foi a primeira e única instituição na América Latina voltada
exclusivamente para a Comunicação Social, é hoje, graças também aos seus cursos de Filosofia
(Bacharelado e Licenciatura) e os Cursos Superiores de Tecnologia em Produção Multimídia e
em Fotografia, ancorada em tecnologia de ponta e integração de processos comunicacionais,
busca tornar-se referência no campo do ensino superior.
Para atender às necessidades do mundo globalizado e manter o respeito pela cultura
local, a FAPCOM entende o ensino de Comunicação, da Filosofia e da Produção Cultural e
Design de forma integrada. Assim, tem como princípio formar profissionais com competências
específicas em suas diversas habilitações, mas com aplicação em esforços de Comunicação
Integrada Total e reflexão acerca do papel da Comunicação, da Filosofia, da Produção Cultural
e Design no contexto da sociedade contemporânea.

1.5 Referenciais Éticos
Os referenciais éticos políticos que permeiam o planejamento e as ações institucionais
da FAPCOM são:
a) Respeito à pessoa enquanto indivíduo, cidadão, membro da Instituição, e parte da
comunidade externa;
b) Respeito à diversidade do pensamento, assegurando a convivência na diversidade;
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c) Compromisso com a missão e os objetivos da FAPCOM, privilegiando-os em
detrimento de interesses particulares individuais ou de grupos;
d) Convivência na diversidade, de tal modo que sejam respeitadas as diferenças, tendo
presentes as divergências;
e) Busca da inovação científico-tecnológica e cultural, de forma criativa, competente, e
crítica, nos contextos regionais e internacionais;
f) Construção de novos conhecimentos científicos, que respondam às demandas sociais,
reafirmando o compromisso com a comunidade e, ao mesmo tempo, garantindo a necessária
autonomia no exercício de sua função;
g) Busca constante da qualificação institucional, que permita inovar sempre, por meio
de recursos humanos, dos programas, das ações e da estrutura organizacional, não perdendo de
vista sua identidade e seu caráter regional e comunitário.

1.6 Referenciais epistemológicos e educacionais
Para a elaboração do seu Planejamento Institucional, a FAPCOM leva em conta o
cenário político, sociocultural, econômico, científico e educacional, que se projeta para o futuro.
Consequentemente faz-se necessário o acompanhamento da discussão dos paradigmas da
ciência contemporânea, procurando, a partir deles, sustentar os princípios, políticas e ações do
Projeto Pedagógico Institucional (PPI).
A concepção educacional da FAPCOM leva em consideração que, embora o objetivo
da ciência continue sendo o de tornar inteligível o mundo, construindo um conhecimento
sistemático da realidade, hoje, a ciência se constrói sobre a procura crítica da verdade, sobre o
contínuo questionamento das teorias e dos processos de investigação. A opção epistemológica
da Pia Sociedade de São Paulo e da FAPCOM assentasse sobre tal paradigma. As atividades de
ensino – inseridas nos projetos pedagógicos de seus cursos – têm de estar em consonância com
ele. Isto equivale a dizer que traçar objetivos de ensino não pode mais equivaler a objetivar
conteúdos (característica própria da pedagogia tradicional e da ciência); consiste antes em
identificar situações-problema com as quais o aluno deverá lidar, para o que deverá acessar,
sistematizar (selecionando, descrevendo, analisando, sintetizando etc.) e utilizar os
conhecimentos disponíveis e necessários.
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Dentro dessa ótica, o foco de ensino desloca-se para as relações do aprendiz com a
situação-problema, ou seja, para as competências de descrevê-la, analisá-la e interpretá-la à luz
dos conhecimentos necessários e disponíveis, sistematizando-os. Ou ainda, quando for o caso,
questionando-os, tornando-os eles próprios uma situação-problema. Dessa forma, o aluno da
FAPCOM aprende pela aquisição ou aprimoramento das habilidades e competências para o
autodesenvolvimento, por conseguinte, torna-se cidadão e profissional capaz de refletir sobre
as questões que o envolvem cotidianamente.
Fundem-se assim, no ensino, o processo científico e o pedagógico: uma pedagogia que,
fundamentada no processo científico, traduz-se essencialmente pelo ato de facilitar, de criar
condições para que o aluno aprenda a produzir conhecimento científico.
Possui como missão o serviço à comunidade, provendo conhecimento e gerando
recursos importantes para o desenvolvimento científico, econômico, profissional, social e
cultural, buscando contribuir sempre para o bem-estar da sociedade, de modo a participar no
esforço pela melhoria da qualidade de vida, defendendo a liberdade de expressão.
Além disso, a Pia Sociedade de São Paulo identifica-se por um caráter regional
comprometido com o desenvolvimento da Região metropolitana de São Paulo.

1.7 Concepção Educacional
A FAPCOM tem clareza da necessidade de considerar bases pedagógicas assentadas na
legislação brasileira. Um aspecto fundamental dentro desse quadro é quanto à
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, princípio recepcionado pela Constituição
Federal brasileira e condição fundamental para as grandes instituições de ensino superior.
O princípio da indissociabilidade implica considerar o desenvolvimento do ensino
superior com base em três aspectos fundamentais os quais obrigatoriamente devem estar
correlacionados na política e nas práticas pedagógicas da instituição. Porém, a FAPCOM,
assumindo o princípio da indissociabilidade na sua concepção educacional e, portanto, no seu
Projeto Pedagógico Institucional (PPI), leva em conta a necessidade de hierarquizá-los a fim de
estabelecer as prioridades pedagógicas institucionais em razão do perfil social de seus alunos.
Portanto, para a FAPCOM, o ensino é a primeira prioridade, seguido da pesquisa e da
extensão. A questão do ensino pode ser pensada a partir da relação direta entre o professor e o
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aluno. Tal consideração implica assumir que o ensino não se realiza per se, mas, sobretudo, em
função do progresso do aluno, em função do aprendizado do mesmo.
No campo da pesquisa, é importante registrar, a FAPCOM, mesmo pertencendo à
categoria institucional que não está obrigada ao seu desenvolvimento, assumindo o preceito
constitucional da indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão, assume a pesquisa como
atividade regular pedagógica. Dentro desse aspecto, concebe seu aluno egresso como um
profissional que deva apresentar capacidade de resolver problemas. Para tanto, promove
atividades que visam desenvolver a capacidade de investigar e propor soluções aos problemas
de forma autônoma. Sendo assim, é um caminho no qual a escola se relaciona com a sociedade,
pois ao se deparar com os problemas sociais, faz com que seus alunos se coloquem como
observadores, investigadores, e, sobretudo, propositores de soluções para esses problemas.
Os trabalhos que envolvem as disciplinas do curso, o Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC) e o Projeto de Iniciação Científica (PIC) recepcionam tais princípios.
No caso da iniciação científica, a FAPCOM conta com Projeto de Iniciação Científica
(PIC), que apresenta os seguintes objetivos:
• Complementar o processo de formação dos alunos de graduação;
• Despertar para a importância e o desenvolvimento do pensar cientificamente e da
criatividade na produção de conhecimento;
• Incentivar a desenvolver atividades de pesquisa científica, proporcionando a
aprendizagem de processos e métodos gerais e específicos de investigação científica;
• Preparar de maneira adequada o aluno participando do PIC para o acesso à pósgraduação, lato e stricto sensu; e,
• Estimular a reflexão sobre referenciais éticos, políticos e sociais identificados com a
proposta da ação institucional da FAPCOM.
Com relação à extensão, deve-se considerá-la como forma de retorno do acúmulo
investigativo e reflexivo sobre os problemas sociais para a própria sociedade. As visões e
conhecimento acumulados pela instituição são disponibilizados em cursos e atividades para a
comunidade local.
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1.8 Objetivos Educacionais
Seguem abaixo os objetivos da FAPCOM assentados em seu regimento:
• Promover o conhecimento, o estudo, a pesquisa, o ensino e a difusão das ciências da
comunicação, através do desenvolvimento do espírito crítico, do pensamento ético e reflexivo,
e de uma conduta ética;
• Contribuir na formação de profissionais e especialistas, nas diferentes áreas da
comunicação, habilitando para a inserção nos setores profissionais e para a participação no
desenvolvimento da sociedade brasileira;
• Contribuir na formação de profissionais (professores) para atuar como docentes na
educação básica;
• Incentivar o trabalho de pesquisa e de investigação, visando o desenvolvimento das
ciências e da criação e difusão da cultura;
• Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade, estabelecendo com ela uma
relação de reciprocidade;
• Adotar normas e regimentos baseados em princípios democráticos de respeito aos
direitos humanos, não permitindo, no âmbito de suas atividades, campanhas ou atos isolados
em desacordo com tais princípios; e,
• Proporcionar ao estudante condições e meios para uma educação integral.

2. CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL:
ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

2.1 Concepção do Curso
2.1.1 Contexto Educacional
Pesquisadores (como Beckerman [2003], Cavalier e Chomet [2011], Barbosa Junior
[2001], Solomon [1994] e Wells [2008]) identificam o desejo ancestral do homem em registrar
e se expressar por meio de imagens em movimento. Pinturas encontradas em cavernas
paleolíticas no sul da França e no norte da Espanha apresentam registros de imagens sequenciais
11

de cenas cotidianas. Em uma das cavernas de Altamira, no norte da Espanha, por exemplo, um
javali que foge de caçadores é representado com oito patas. Posteriormente, em outro desenho,
depois de morto o animal caçado passa a ser representado com quatro patas. O maior número
de patas do animal quando vivo é entendido como uma tentativa, dentro dos recursos técnicos
disponíveis na época, de se registrar o seu movimento.
Da mesma forma, pinturas em peças de tapeçaria e cerâmica antigas (Irã, Egito e Grécia)
nos revelam este mesmo desejo. Em uma espécie de pequeno vaso datado de cerca de 3200 a.C.
encontrado no noroeste do Irã, há uma sequência de cinco desenhos de uma cabra saltando para
morder as folhas de um arbusto. Quando exibidas rapidamente, essa sequência de imagens
estáticas forma uma espécie de gif animado.
Já na Contemporaneidade, diversos “brinquedos óticos” – como taumatrópio,
fenaquistoscópio, zootrópio, flip book e o praxinoscópio – se popularizaram por todo o mundo
a partir da Europa. Tais brinquedos buscam explorar o fenômeno fisiológico conhecido como
“persistência retiniana”, segundo o qual a visão humana é capaz de criar a ilusão do movimento
por meio da reprodução, a uma dada velocidade, da sucessão de imagens seqüenciais
ligeiramente diferentes umas das outras.
O aperfeiçoamento dos mecanismos presentes nos brinquedos óticos juntamente com o
desenvolvimento da fotografia moderna - sobretudo a partir das experiências de Eadweard
Muybridge e Étienne-Jules Marey - permitiu a criação daquilo que posteriormente veio a ser
chamado de cinema.
O cinema passou de um dispositivo tecnológico, no final do século XIX, a uma
expressiva forma de arte e entretenimento em um curto espaço de tempo. Destarte, também
surge e se aperfeiçoa a crítica cinematográfica, capaz de discutir e analisar não apenas os
aspectos técnicos de um filme, como também suas complexas cadeias de relações sociais,
culturais, éticas, estéticas e de linguagem. Apesar de ter desenvolvido uma das principais
indústrias do século passado, vale ressaltar que o cinema também se desenvolveu em diversas
outras direções além do entretenimento. Podemos citar brevemente aqui os casos das produções
documentais, das experimentações artísticas e mesmo das produções domésticas e amadoras,
realizadas com câmeras e projetores Super 8 – equipamentos mais acessíveis que aqueles
utilizados pela indústria cinematográfica.
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Também no final do século XIX surgem as primeiras experiências com outro importante
meio audiovisual: a televisão. Entretanto, as primeiras emissoras a transmitirem programas
surgem apenas na década de 30 do século XX. No Brasil a chegada da televisão se deu no ano
de 1950 por meio de Assis Chateaubriand, figura pública emblemática da história do país. A
popularização do meio, todavia, somente se deu a partir do final da década de 50, após o final
da Segunda Guerra Mundial, principalmente nos EUA - país que teve significativo crescimento
econômico neste período. Desta forma, é criada uma enorme indústria envolvendo desde
profissionais (técnicos, roteiristas, produtores, atores, diretores, etc) até equipamentos diversos
(câmeras, switchers, transmissores, satélites, monitores, etc).
Vale lembrar que diferentemente do cinema, que registra sons e imagens para
posteriormente reproduzi-los, a televisão surge e se desenvolve a partir da transmissão
instantânea e simultânea dos sons e imagens. Tal fato fez com que boa parte da própria
identidade deste meio se apropriasse de características do “ao vivo” – o que pode ser observado
até hoje pela grande quantidade de programas neste formato presente nas grades de
programação das emissoras.
Nos anos 60 as emissoras de televisão começam a utilizar o videotape (VT), dispositivo
técnico que permite o registro de sons e imagens em movimento em um suporte
eletromagnético. Assim, as emissoras começaram a gravar editar e reproduzir seus programas,
ampliando os recursos, as possibilidades e as potencialidades de exploração da linguagem
audiovisual de suas produções.
Mas não foram só as emissoras de televisão que se beneficiaram do videotape. As
produtoras de publicidade também começam a utilizar tal tecnologia, desenvolvendo
comerciais mais elaborados para inserção nos intervalos dos programas. Isso permitiu um célere
crescimento e desenvolvimento deste mercado – que ainda possui destacada atuação criativa e
financeira no Brasil.
Paralela a utilização profissional do videotape (broadcasting), alguns artistas plásticos
se apropriam desta tecnologia para produzir uma forma diferente de experimentação em suas
obras: a videoarte. A produção destes pioneiros influenciou profundamente futuras gerações de
realizadores autorais do vídeo, conhecidos hoje pelo termo “videomakers”.
No final dos anos 70 equipamentos profissionais passam a ser utilizados por produtoras
de vídeo, que realizam produções diversas para atender não apenas o mercado publicitário de
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comerciais para televisão, mas também outros setores. Dentre estes setores, podemos destacar
o educativo, com a produção de materiais didáticos diversos em formato audiovisual e o
ambiente corporativo, com produções institucionais, vídeos de treinamentos e realização de
eventos.
Neste mesmo período são lançados dois formatos domésticos de vídeo (narrowcasting),
Betamax e VHS (Video Home System), que possibilitam ao usuário “caseiro” gravar programas
da televisão, reproduzir filmes em aparelhos videocassetes e produzir e editar seus próprios
vídeos a partir de imagens gravadas por uma câmera.
A partir das duas décadas seguintes, surge e se populariza a tecnologia digital aplicada
a toda a cadeia da produção audiovisual, da pré a pós-produção. Não somente o processo de
produção audiovisual em si mudou, como também mudaram os equipamentos, a transmissão
de sinais e a maneira como o público consome e interage com seu conteúdo.
Segundo dados da UNESCO (2011), estima-se que o mundo possua hoje cerca de quatro
bilhões de aparelhos de televisão – meio bilhão a mais ou a menos. No Brasil, segundo o último
Censo do IBGE (2010), os aparelhos de televisão estão presentes em 95,1% dos domicílios do
país, número superior ao de geladeiras (93,7%), por exemplo. Comparado com os dados do
último Censo, realizado em 2000, houve aumento de cerca de 15% no número de domicílios
que possuem pelo menos um aparelho televisor.
Para produzir e transmitir conteúdo para todos estes aparelhos, o Brasil possui, segundo
dados da ANCINE (Agência Nacional do Cinema), 91 redes de TV Abertas e 201 canais de TV
Paga. Vale ressaltar que, segundo a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) o número
de assinaturas de serviços de TV Paga em 2013 é de 17,921 milhões – número este que
praticamente dobrou apenas nos dois últimos anos.
Além disso, a Lei 12.485/2011 (Lei da TV Paga) estipula que os canais de TV Paga
exibam, a partir de 2013, pelo menos três horas e meia por semana de programas produzidos
no país durante o horário nobre. Estipula também que pelo menos um terço dos canais
oferecidos nos pacotes de TV por assinatura seja nacional. Desta forma, gerou-se uma demanda
imediata para mais de 1.000 horas de produção nacional inédita por semana – o que vem
aquecendo o setor.
A Lei 12.485/2011 buscas, portanto, valorizar a própria cultura brasileira ao remover
barreiras à competição de produções nacionais, favorecendo ainda a diversidade por meio da
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produção audiovisual independente, isto é, aquela realizada pelas produtoras e não
necessariamente pelas próprias emissoras.
Já em relação ao cinema, o ano de 2013 apresentou, segundo dados da OCA
(Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual), marcas significativas para o mercado
nacional: maior número de lançamento de filmes nacionais em um mesmo ano (127 filmes),
maior número de espectadores nas duas últimas décadas (27,8 milhões), 149,5 milhões de
ingressos vendidos e renda de R$ 1,753 bilhão – crescimento contínuo nos últimos cinco anos.
O parque exibidor brasileiro encerrou o ano com 2679 salas, quarto ano consecutivo de
crescimento, sendo 919 salas no estado de São Paulo, 485 na Grande São Paulo e 312 na cidade
de São Paulo.

Tabelas comparativas entre filmes brasileiros e estrangeiros nos anos de 2012 e 2013.

Apesar de estes dados nos mostrarem o domínio dos filmes estrangeiros em termos de
bilheteria, quantidade de público e média de público por filme, ao analisarmos em uma
perspectiva histórica, desde a chamada “retomada do cinema brasileiro” em meados dos anos
90, podemos perceber um crescimento constante em todos os índices referentes à produção
nacional cinematográfica.
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Segundo a ANCINE (Agência Nacional do Cinema) e o Portal Filme B, não apenas as
produções nacionais estão aumentando, como também o próprio circuito de exibição – uma
média de 8% ao ano. A perspectiva para os próximos anos é mais otimista: um crescimento da
ordem de 35%, devendo chegar, no ano de 2015, a cerca de 3.250 salas de cinema em todo o
país.
Tal crescimento, ainda segundo aos órgãos citados, deu-se pelo aumento do poder
aquisitivo da população e pela consolidação da tecnologia de projeção 3D, que garantiu a
ampliação do setor. Entretanto, quando observado o número de salas por habitante, o Brasil
possui a baixa média de uma sala de cinema para cada 75,5 mil pessoas. Nos Estados Unidos
essa média é de um para 7 mil, na Itália 15 mil, no México 18 mil e na Argentina 35 mil. Assim,
acredita-se haver ainda bastante espaço para o crescimento do setor no país nos próximos anos.
Além da televisão e do cinema, devemos considerar hoje que as telas, outrora restritas
a estes dois meios, são quase onipresentes em nossa cultura. Estão presentes não apenas nas
casas e salas de cinema, mas em inúmeros estabelecimentos comerciais (como lojas, bares,
salão de cabeleireiros, academias de ginástica e supermercados), auditórios, salas de aula, meios
de transportes, computadores e em dispositivos móveis como tablets e smartphones.
Segundo dados do último Censo (2010) do IBGE, 30,7% dos domicílios no país
possuem computador com acesso à Internet – elevação de quase 1.000% em relação ao Censo
anterior (2000). Este dado se mostra relevante para o setor quando consideramos que algumas
produções audiovisuais nacionais vêm ganhando projeção por meio da Internet. Este é o caso,
por exemplo, da série “Porta dos Fundos” disponível no Youtube desde 2012 e com média de
4 milhões de views por episódio semanal – audiência superior a de muitos programas de
televisão.
Em relação aos dispositivos móveis, o Brasil adotou, desde o início de 2012, uma
política de incentivos fiscais para a fabricação de tablets no país, fazendo com que o dispositivo
chegue ao usuário final com preço mais acessível que os aparelhos importados. O Censo do
IBGE indica também a presença de 261,8 milhões de aparelhos celulares no Brasil. De acordo
com resolução da Anatel, as doze cidades sedes da Copa do Mundo de Futebol (Belo Horizonte,
Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro,
Salvador e São Paulo) deverão ter implementado a tecnologia 4G até o início de 2014, antes da
Copa, o que permitirá conexão com velocidade de até 1 Gbps – contra a média atual de apenas
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1Mbps. Isso indica uma perspectiva de aumento no número de usuários e melhoria na qualidade
de serviços oferecidos, favorecendo a produção e transmissão de novos conteúdos audiovisuais
pensados especificamente para tais dispositivos.
Para tanto, a elaboração do presente projeto pedagógico levou em conta, além do
contexto do setor audiovisual, as demandas da sociedade atual, a experiência prévia da
FAPCOM no ensino da produção audiovisual em disciplinas e conteúdos programáticos nas
habilitações de Comunicação Social, a experiência acadêmica e profissional de seus docentes,
o perfil desta Instituição e de sua Mantenedora, o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de
Tecnologia (sobretudo no que tange o eixo tecnológico “Produção Cultural e Design” e o
próprio Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual) e as Diretrizes Curriculares
Nacionais para os Cursos Superiores de Tecnologia: Parecer CNE/CES nº 436/2001 de 2 de
abril de 2001, Parecer CNE/CP nº 29 de 3 de dezembro de 2002, Resolução CNE/CP nº 3 de
18 de dezembro de 2002, Parecer CNE/CES nº 277/2006 de 7 de dezembro de 2006, e Parecer
CNE/CES nº 239/2008, de 6 de novembro de 2008.

2.1.2 Inserção Regional
A FAPCOM está localizada no município de São Paulo, cuja área territorial é da ordem
de 0,02% do território brasileiro. Todavia, esse número é inversamente proporcional à realidade
urbana e metropolitana dessa cidade. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 2013,
que considera educação, longevidade e renda, é, segundo o PNUD (Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento) de 0,730 (alto) no Brasil, 0,783 (alto) no Estado de São Paulo
e de 0,805 no município de São Paulo (muito alto).
Setores comerciais, industriais, de prestação de serviços e de educação, setores em que
o audiovisual se faz igualmente presente, representam uma forte concentração de atividades em
torno da cidade de São Paulo, colocando-a entre não só as maiores cidades da região, como
também uma cidade com um perfil altamente internacionalizado.
Diante desse quadro, as demandas por desenvolvimento tecnológico, criatividade
prospectiva, capacidade gerencial e espírito empreendedor são crescentes. Com isso, a
necessidade de se preparar jovens e adultos para um mercado tão promissor e concorrencial
como o audiovisual ganha estímulos concretos. Todavia, não se pode embarcar nessa tendência
sem se pensar reflexiva e criticamente a relação entre sucesso profissional e aparato
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tecnológico, enquanto possibilidades e limites da realização pessoal em termos da condição
humana. Precisamos reconhecer que a cidade de São Paulo, sendo um centro de inovação e
produção de cultura, informação e conhecimentos científicos, insere-se na lógica da dinâmica
da cultura digital em que as referências concretas se dissipam a cada instante, apesar do alto
nível de interconectividade entre as pessoas.
A FAPCOM está instalada em um dos centros dinâmicos do município de São Paulo, o
distrito da Vila Mariana. Sua microrregião de atuação comporta não só o bairro de Vila
Mariana, que dá nome ao distrito, mas também Cambuci, Bela Vista, Aclimação, Paraíso e
adjacências, perfazendo mais de 1.200.000 habitantes nesta vizinhança mais próxima. Suas
instalações estão posicionadas muito próximas da Avenida Paulista, importante centro
financeiro da cidade e da América Latina. Em função da grande malha ferroviária da região
metropolitana e das linhas de Metrô da cidade, a proximidade com as estações de Metrô Ana
Rosa e Vila Mariana assim como de terminais urbanos de ônibus demanda considerar a
heterogeneidade do perfil sócio-domiciliar do corpo discente da instituição.
Tal hipótese é devidamente comprovada, pois a FAPCOM, consoante ao seu registro de
matriculas de 2013, apresenta quase um terço (31,5% ) de alunos de algumas das trinta e oito
cidades da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Como exemplo, podemos citar as
cidades da RMSP com o maior número de matrícula depois do município de São Paulo:
Guarulhos, Taboão da Serra, Diadema, Osasco, Carapicuíba, Poá, São Bernardo do Campo,
Ferraz de Vasconcelos, Caieiras, Ribeirão Pires, Suzano, Cotia, Franco da Rocha e Mauá.
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Região Metropolitana de São Paulo (RMSP)

O mapa acima permite observar a extensão da RMSP, cuja população, segundo o último
Censo do IBGE é de cerca de 21.000.000 habitantes (cerca de metade de todo o Estado de São
Paulo) distribuídos entre as cidades de: Arujá, Barueri, Biritiba-Mirim, Caieiras, Cajamar,
Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato,
Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba,
Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá,
Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo
André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, Suzano, Taboão
da Serra, e Vargem Grande Paulista.
Ademais, devemos considerar que em decorrência da multiplicidade das atividades da
PIA Sociedade São Paulo, Mantenedora da FAPCOM, a abrangência indireta da Instituição se
amplia consideravelmente. Isso faz com que tanto na área metropolitana como em algumas
cidades do interior do Estado, e até mesmo em Estados circunvizinhos, nossa escola tenha
razoável grau de penetração e conhecimento.
O município de São Paulo, cuja população é de cerca de 12.000.000 habitantes é
destacadamente um dos grandes pólos de desenvolvimento não só do Brasil, mas do Mercosul
como um todo. A proximidade com o porto da cidade de Santos, a concentração de indústrias
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e o destacado setor de serviços de lazer e financeiros tornaram a cidade de São Paulo um vetor
de negócios demandando continuamente capacitação das pessoas que habitam a cidade e seu
entorno.
Em relação ao ensino superior, o município de São Paulo possui os seguintes dados:
ES

Cursos

Vagas

Matrículas

Ingressantes

Concluintes

2.365

29.376

3.228.671

6.739.689

2.346.695

1.016.713

Pública

284

9.368

484.943

1.773.315

490.680

218.365

Federal

103

5.357

270.121

1.032.936

308.504

111.157

Estadual

110

3.248

152.121

619.354

146.049

87.886

71

763

62.701

121.025

36.127

19.322

2.081

20.008

2.743.728

4.966.374

1.856.015

798.348

577

7.578

1.160.512

1.704.616

662.531

259.593

Pública

79

1.098

79.883

236.526

71.142

32.932

Federal

5

198

11.123

34.558

12.191

2.851

Estadual

53

665

42.183

163.337

45.298

22.957

Municipal

21

235

26.577

38.631

13.653

7.124

Privada

498

6.480

1.080.629

1.468.090

591.389

226.661

Cidade de São Paulo

141

2.404

485.455

631.126

234.106

101.620

Pública

8

202

12.197

64.395

16.398

7.286

Federal

2

25

1.118

5.109

1.196

548

Estadual

6

177

11.079

59.286

15.202

6.738

Municipal

-

-

-

-

-

-

133

2.202

473.258

566.731

250.504

94.334

Brasil

Municipal
Privada
Estado de São Paulo

Privada

Assessoria Acadêmica a partir de dados MEC/INEP.

No que diz respeito ao Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual, existem
apenas cinco cursos oferecidos na cidade (UNIP, Centro Universitário Anhanguera, Centro
Universitário SENAC, Centro Universitário FIAM-FAAM e Faculdades Rio Branco), número
ainda muito pequeno diante da demanda e das perspectivas do setor aqui apresentadas.
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Assim, a cidade de São Paulo se configura atualmente não apenas como tema de
algumas produções, mas como um dos principais centros formador, produtor, distribuidor e
consumidor de audiovisual no país, e em todo o mundo.
Com relação à situação econômica da região de atuação da FAPCOM, consoante aos
dados da Fundação SEADE, a cidade de São Paulo corresponde a cerca de 12% do PIB
nacional. Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo (Piesp) revela que
parte significativa deste produto remete à tecnologia. Tal situação permite inferir que as
oportunidades de trabalho no município e no entorno tendem a ser cada vez mais de caráter
tecnológico.
Neste contexto, e dentro de seus princípios institucionais, a FAPCOM busca se inserir
nesta tradição e colaborar com o atual estado da arte da produção audiovisual em seu âmbito
regional, local e nacional. Vale lembrar que a Instituição possui, desde seu início, disciplinas
de áudio, vídeo e fotografia ofertadas de maneira regular nas matrizes curriculares das quatro
habilitações do Curso de Comunicação Social. Assim, a FAPCOM já acumula alguma
experiência no ensino da produção audiovisual, além de possuir infraestrutura e docentes
especializados nesta área.
A FAPCOM, credenciada pela Portaria 2121 de 16 de junho de 2005 e publicado no
DOU em 20 de junho de 2005, inicia suas atividades em 2006, com a implantação dos Cursos
de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Rádio e TV e Relações Públicas. Atualmente a IES
expandiu sua oferta para Filosofia (Bacharelado e Licenciatura) e os Cursos Superiores de
Tecnologia em Fotografia e em Produção Multimídia. O Curso Superior de Tecnologia em
Produção Audiovisual, nono curso proposto, vai ao encontro do objetivo da IES, de crescer
gradativa e qualitativamente, atendendo ao previsto em seu PDI, de forma a atender a previsão
de expansão da área tecnológica, que caracteriza o próprio nome da Instituição: Faculdade
Paulus de Tecnologia e Comunicação - FAPCOM. Também vai ao encontro do PNE (20112020) que em suas notas técnicas (p.80) diz que o cumprimento das metas do Ensino Superior
depende da capacidade de atender indivíduos de renda mais baixa nas IES privadas e da
ampliação de programas de bolsa e financiamento. Atendemos esta necessidade ao acolher um
público predominantemente de baixa renda e ao oferecer um número expressivo de bolsas e
facilidades financeiras – marcas distintas da FAPCOM e de sua Mantenedora.
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Colaboramos para atingir as metas de 2020 ao ofertar para nossos alunos a possibilidade
de aumento de escolaridade e de renda ao aumentarmos, de forma qualificada, o número de
matrículas (Meta 12) por meio de novos cursos. No que tange a Meta 13 do PNE, o Curso
Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual está acima dos 75% de Mestres e Doutores,
sendo 35% Doutores, do corpo docente e compromete-se a estar sempre acima desta média.
Segundo fontes consultadas no PPC (IBGE, ANCINE, OCA, Anatel, Portal Filme B,
leis e documentos oficiais), o Brasil vive o momento mais expressivo de sua produção
audiovisual com perspectivas otimistas. Em 2013, o MinC criou o “Plano de Diretrizes e Metas
para o Audiovisual”, que pretende transformar o país no “quinto mercado do mundo em
produção e consumo de conteúdos audiovisuais para cinema, televisão e novas mídias” (p.11)
até 2020. Este panorama é amparado por dados e fatos aqui apresentados que dizem respeito à
televisão, cinema, vídeo, eventos e às chamadas “outras telas”: comércio, auditórios, salas de
aula, meios de transportes, computadores, tablets e smartphones – sobretudo após a implantação
da tecnologia 4G.
Ainda de acordo com as fontes consultadas, São Paulo responde por cerca de 30% do
mercado nacional de audiovisual, atrás apenas do Rio de Janeiro. A criação da SP Cine,
mencionada anteriormente, além de aumentar a representação da cidade no mercado
audiovisual nacional e internacional, esbarra, naturalmente, na formação de mão de obra
qualificada, pronta para atuar nas diversas frentes que se fazem presentes neste setor.
Assim, o Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual se oferece como uma
opção na formação de profissionais aptos a atuar neste setor, evitando a defasagem na
qualificação desta mão de obra e a perda de produtividade pela necessidade de formação interna
e processos de sincronização de novos funcionários.
técnico pode ser formado antes do artista (ou vice-versa) sem uma capacidade produtiva
apropriada.
O município possui ainda 1352 Escolas de Ensino Médio, responsáveis por 504.615
matrículas (IBGE, 2012), distribuídas entre ensino normal e técnico; público (federal, estadual
e municipal) e privado. Portanto, os contextos sociais e educacionais apresentam um cenário
favorável à implantação do Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual, ora
proposto pela FAPCOM.
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2.1.3 Cenários e Qualificação dos Cursos: ENADE e IGC
Quanto aos resultados do ENADE da FAPCOM, devemos ressaltar que os cursos
ligados à nossa instituição submetido ao exame são prioritariamente da área de Comunicação
Social. Desde 2006, ano em que a instituição deu início a suas atividades, a FAPCOM tem
apresentado quatro habilitações na área de Comunicação: Jornalismo, Publicidade e
Propaganda, Radialismo e Relações Públicas. Apenas no ano de 2012, iniciou-se o Curso de
Filosofia.
O ENADE mais recente que teve seus resultados divulgados e que contemplou a área
de Comunicação Social ocorreu em 2012 para os cursos de Jornalismo e de Publicidade e
Propaganda, e em 2009 para os cursos de Rádio, Televisão e Internet e de Relações Públicas.
Nestes exames, a área de Comunicação Social teve na parte do componente específico dois
tipos de questões: comunicação geral e comunicação por habilitação.
Contudo, embora tenha ocorrido tal diferenciação, a FAPCOM apresentou resultados
expressivamente positivos. É claro, precisamos lembrar que a instituição é nova e não utiliza
expedientes que fogem à prática pedagógica regular para a preparação dos alunos para o
ENADE. Muito pelo contrário, entendemos que a preparação é nada mais que a execução do
projeto pedagógico ao longo dos quatro anos de graduação. De forma que, sempre no âmbito
dessa lógica, a FAPCOM tem a grande satisfação de apontar os resultados abaixo.
O Curso de Jornalismo no ENADE de 2012 apresentou uma oferta de 277 cursos em
todo o Brasil – 60 no Estado de São Paulo. Entre os 14 cursos de Jornalismo existentes na
cidade de São Paulo, a FAPCOM foi a Instituição mais bem avaliada e a única a obter conceito
5.
O Curso de Publicidade e Propaganda, também no ENADE de 2012, apresentou uma oferta
de 333 cursos em todo o Brasil – 114 no Estado de São Paulo. Entre os 26 cursos de Publicidade e
Propaganda existentes na cidade de São Paulo, a FAPCOM obteve conceito 3 e foi a quarta
Instituição (segunda Faculdade) mais bem avaliada, a apenas 0,04 pontos da segunda Instituição
(primeira Faculdade) mais bem avaliada na cidade.
O Curso de Rádio, Televisão e Internet, que teve seu último ENADE realizado em 2009,
apresentou uma oferta de 46 cursos em todo o Brasil – 23 no Estado de São Paulo. Entre os 12
cursos de Rádio, Televisão e Internet existentes na cidade de São Paulo, a FAPCOM obteve
conceito 3 e foi a Instituição mais bem avaliada na cidade.
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O Curso de Relações Públicas, que teve seu último ENADE realizado em 2009, apresentou
uma oferta de 90 cursos em todo o Brasil – 27 no Estado de São Paulo. Entre os 9 cursos de Relações
Públicas existentes na cidade de São Paulo, a FAPCOM obteve conceito 3 e foi a segunda
Instituição (primeira Faculdade) mais bem avaliada na cidade.
Já em relação ao IGC (Índice Geral de Cursos) de 2012, último ano em que a Instituição
foi avaliada por este indicador, a FAPCOM obteve conceito 4 (IGC contínuo 3,40), o que a
posiciona entre as dez Faculdades mais bem avaliadas na cidade de São Paulo e a Instituição
mais bem avaliada entre aquelas que oferecem cursos de Comunicação Social.
Tais resultados evidenciam a seriedade com a educação e o compromisso na formação
de cidadãos e jovens profissionais cujo perfil social implica considerar a formação no ensino
superior como meio para abrir maior possibilidade de ascensão sócio profissional.

2.2 Inserção do Curso
O Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual da FAPCOM levou em conta
a experiência prévia da FAPCOM no ensino de audiovisual em cursos e disciplinas correlatas,
a experiência acadêmica e profissional de seus docentes, o perfil da Instituição e de sua
Mantenedora, a legislação atinente e o contexto do setor audiovisual.
Em relação a este último aspecto, vale enfatizar a presença na matriz curricular dos eixos
“Formação Básica” e “Formação Específica” os quais acreditamos ser um importante
diferencial de nosso curso. O primeiro eixo oferece meios para que o aluno consiga se
comunicar, seja pela linguagem oral ou escrita, de maneira adequada não apenas em português,
como também em espanhol e inglês, adquirindo, inclusive, vocabulário técnico específico.
O eixo “Formação Específica” complementa a formação do curso ao focar nos recursos,
infraestrutura, sistemas e cadeia de personagens envolvidos no negócio da comunicação de
informações por meio de códigos audiovisuais, seja ela presencial ou a distância, ao vivo ou
previamente gravada. Assim, reúne toda uma gama de produtos e serviços destinados a cumprir
seu objetivo básico de capturar, processar, registrar, exibir e transmitir informações visuais,
sonoras e de sinais de controle permitindo a comunicação com o público para os mais diversos
propósitos.
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Sistemas complexos audiovisuais tornam-se essenciais para o funcionamento de
governos, instituições, empresas, resultando em uma necessidade crescente não só de
equipamentos, mas também de projetos, instalações, integração de sistemas e contratos de
serviços gerenciados. Desta forma, exige uma mão de obra capacitada para atender segmentos
do mundo do trabalho como os corporativos, educacionais, governamentais, militares, área da
saúde, varejo, eventos sociais entre outros.
O projeto da FAPCOM diferencia-se dos demais oferecidos, por conciliar o
desenvolvimento técnico, tecnológico e profissional com competências teóricas, visão
humanística, ética e de transformação social. Oferece ainda flexibilidade curricular, na qual o
aluno poderá eleger disciplinas de seu interesse, e diálogo interdisciplinar presente na realização
de projetos semestrais e na própria concepção curricular, que permite uma relação próxima com
outros campos de conhecimento atinentes ao universo audiovisual.
Além do corpo docente experiente e qualificado, a FAPCOM oferece ampla e atualizada
infraestrutura com biblioteca temática, laboratórios de fotografia e de informática, estúdio de vídeo
e de áudio com equipamentos de última geração. Oferece ainda, de maneira regular, cursos livres
em áreas correlatas ao curso, como formatação de projetos audiovisuais, edição de vídeo, projetores,
microfones, cabos e conexões e acústica.
2.2.1 – Políticas Institucionais no âmbito do Curso
A Faculdade Paulus de Comunicação (FAPCOM) leva em conta o cenário político,
sociocultural, econômico, científico e educacional, que se projeta para o futuro, na elaboração
de suas Políticas, sempre em consonância com o seu PDI- Plano de Desenvolvimento
Institucional, seu Planejamento Pedagógico Institucional. Para tanto, faz-se necessário o
acompanhamento da discussão dos paradigmas da ciência contemporânea, da história e da
sociedade, procurando, a partir deles, sustentar os princípios, as políticas e as ações do Projeto
Pedagógico de Curso.
No âmbito do ensino, a pró-diretoria-acadêmica, promove e implanta progressivamente
o ensino de qualidade (IGC 4) por meio de políticas para o ensino, tendo como premissa os
princípios da igualdade de acesso, da permanência, da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar
e divulgar, o pensamento, a arte, o saber, o pluralismo de ideias. Nesse trabalho, a pró-diretoria
acadêmica tem sob sua supervisão as coordenadorias dos cursos e os Núcleos de Extensão e de
Pesquisa.
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Na articulação dos princípios da formação integral as políticas de ensino estão ancoradas
nos eixos estruturantes do ensino-aprendizagem que possibilitam caminhos para que no
desenvolvimento da proposta pedagógica, o discente seja capaz de relacionar a teoria e a prática,
articulando a prática social, o exercício da cidadania, reconhecendo e aplicando adequadamente
os processos científicos, tecnológicos e políticos com autonomia.
Consoante a isso, as práticas metodológicas respeitam a autonomia do docente na
definição da melhor abordagem e metodologia de ensino para a práxis pedagógica a ser utilizada
em cada componente curricular. Assim, quando são elaborados os planos de ensino, são
selecionados os procedimentos mais adequados e os mais apropriados às diferentes situações
de aprendizagem.
Cada definição é realizada de acordo com o perfil do egresso, cujas premissas sejam os
conhecimentos, as habilidades e as competências, gerais e específicas que serão desenvolvidas
ao longo do curso pelos discentes, sempre na articulação entre o ensino, as práticas
investigativas e a extensão, com princípio interdisciplinar e multiprofissional, bem como na
especificidade de cada componente curricular.
Nesse sentido, os Projetos Pedagógicos dos Cursos da FAPCOM, assim como o Projeto
de Desenvolvimento Institucional, adotam uma visão ampla sobre as práticas de ensino, de
pesquisa e extensão, e são progressivamente construídos com a participação de toda
comunidade acadêmica envolvendo contínua reflexão sobre o perfil socioeconômico e cultural
dos alunos, buscando diagnosticar e definir quais projetos serão capazes de associar
conhecimento e formação acadêmica sólida, visando o cumprimento da Missão Institucional da
FAPCOM.
No Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual, os diferentes segmentos
participam ativamente do processo de produção do conhecimento, de revisão e de avaliação dos
processos, em atividades planejadas a partir das diretrizes institucionais, incluindo as
legislações pertinentes, NDE, Colegiado de Curso, Representantes de turmas, CPA, avaliações
externas (INEP e MEC) e demais instâncias que compõem o processo de ensino e aprendizagem
na FAPCOM.
Na aplicação e exercício da prática profissional, diante de necessidade uma voltada ao
mundo do trabalho, o Núcleo de Práticas Comunicacionais (NPC), proporciona espaço para
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elaboração de produções audiovisuais além do meio acadêmico. Possibilitando aos discentes
vivenciar experiências reais do mundo do trabalho em seu dia a dia, o núcleo é uma Agência
Produtora Integrada de Comunicação que atua no atual cenário de convergência tecnológica
com integração entre as áreas de editoriais, gráficas e audiovisuais. Por ser um ambiente
multitarefas o discente do Curso de Tecnologia em Produção Audiovisual acaba tendo acesso
aos conhecimentos dos demais núcleos, complementando sua formação profissional de forma
que compreenda as relações de trabalho de equipe e fluxo de trabalhos. Todas as relações de
trabalho são gerenciadas docentes supervisores de núcleo, com experiência profissional, e que
constantemente incentivam a pesquisa por novas linguagens e formas de produção nos discentes
participantes preservando o caráter laboratorial do núcleo.
Na implantação de atividades acadêmicas formais com vistas à Iniciação Científica, o
Núcleo de Pesquisa é direcionado por regulamentação específica, apontando um
amadurecimento institucional e maior integração entre projetos e linhas de Práticas
Investigativas. Complementa esse esforço da FAPCOM a constante atualização do acervo
bibliográfico.
O Núcleo de Pesquisa é responsável, dentre outras, pela regulamentação,
acompanhamento e desenvolvimento de todos os projetos elaborados pelo corpo docente, com
auxílio dos alunos, da FAPCOM.
As linhas de pesquisa propostas estão em sintonia com a missão da FAPCOM, onde O
Núcleo de Práticas Investigativas tem como objetivos principais:
●Conceber as práticas investigativas como função inerente ao processo ensino
aprendizagem na educação superior em consonância com a missão da FAPCOM
●Elaborar uma proposta de diretrizes gerais para o desenvolvimento de atividade de
práticas investigativas junto a docentes e discentes;
●Propor um programa de iniciação científica com o suporte de docentes pesquisadores
nas linhas de práticas investigativas da instituição;
●Propor a sistematização das diretrizes de publicação;
●Prever a concessão de auxílio para a participação de pesquisadores em eventos
científicos;
●Fomentar a qualidade de produção científica da FAPCOM;
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●Manter o intercâmbio cultural e científico com instituições que tenham tradição em
pesquisa.
As atividades extensionistas são vivenciadas como processo educativo que articula o
ensino e a pesquisa de forma interdisciplinar, tem como consequência a produção de
conhecimento resultante da interface entre a realidade e a democratização do conhecimento
acadêmico, com participação efetiva da comunidade interna e externa, como forma de
contribuir para o desenvolvimento social e cultural.
O incentivo à prática extensionista se dá na relação professor-aluno-comunidade e da
troca dos saberes acadêmico e, intensificando, por meio de parcerias, as relações
transformadoras direcionadas à sociedade (Plano Nacional de Extensão, 2000). Ressaltando que
a intervenção na realidade não tem o objetivo de levar as IES a substituir atribuições de
responsabilidade do Estado. O compromisso social da IES, nesse contexto, está na
responsabilidade da formação de um profissional cidadão, como elemento transformador da
sociedade. (Plano Nacional de Extensão, 2004).
Como desdobramento desses princípios, a extensão é compreendida como recurso na
organização de cada Projeto Pedagógico de curso, com o objetivo de colocar o conhecimento a
serviço da sociedade na solução de suas demandas e permitir que os discentes entrem em
contato com situações reais que enfrentarão como profissionais e cidadãos.
Neste sentido, a extensão na FAPCOM caracteriza-se em um dos pilares da
responsabilidade social da IES, mediante:
●A prestação de assistência à comunidade;
●A cessão da infraestrutura, por meio de seu acervo bibliográfico, de seus estúdios, das
parcerias para o desenvolvimento de atividades comunitárias, social e da formação de
educadores, entre outras;
●O atendimento a empresas locais em assessoria técnica e treinamento para seus
funcionários;
O Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual atua na extensão de diversas
formas, incluindo a atividades de auxílio a Agência Experimental, que presta serviços à
comunidade, os projetos interdisciplinares e projetos audiovisuais, que têm como temas o meio
ambiente e as relações étnico raciais.
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2.3. Perfil do Curso
O perfil do Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual da FAPCOM pode
ser definido a partir de três dimensões principais, as quais estão interligadas e são de grande
importância para os objetivos do Curso e da formação de seus egressos: as demandas e
exigências legais do MEC, as demandas e características da indústria no setor, o perfil da
FAPCOM e de sua Mantenedora (Pia São Paulo). A Pia São Paulo é uma sociedade civil,
composta de religiosos, padres e irmãos, pertencentes à Igreja Católica Apostólica Romana.
Seus membros são mais conhecidos pela denominação de “paulinos”.
Em relação à primeira dimensão, o Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia
em Produção Audiovisual da FAPCOM atende às diretrizes que constam no Catálogo Nacional
dos Cursos Tecnológicos. O documento foi aprovado pelo MEC por meio da Portaria nº 413,
de 11 de maio de 2016. Situa o Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual no
eixo tecnológico “Produção Cultural e Design”, com carga horária mínima de 1600 horas. Neste
sentido, vale observar que o Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual da
FAPCOM possui carga horária superior à recomendada (no total de 1792 horas), distribuída
nos seguintes eixos curriculares: conteúdo de formação básica (238 horas), conteúdo de
formação específica (714 horas), conteúdo de formação ampliada (136 horas), conteúdo de
formação profissional (408 horas) e flexibilização curricular (296 horas). Ambos serão
aprofundados mais adiante.
O Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual da FAPCOM entende a
produção audiovisual como um processo cultural complexo, que se relaciona, portanto, com
uma combinação de códigos e linguagens diferentes para a produção de sentido. Sendo assim,
o perfil do Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual da FAPCOM propõe uma
formação embasada em critérios humanistas, valorizando conhecimento teórico, referências
estéticas, atitudes criativas e inovadoras. O curso contempla também uma formação capaz de
desenvolver as competências e habilidades necessárias às diferentes etapas da cadeia produtiva
do segmento audiovisual, de acordo com as necessidades dos projetos, as demandas atuais do
mercado e potencial para criar interesse do público. Conforme previsto no Catálogo Nacional
dos Cursos Tecnológicos 2016 (p. 107), os egressos podem prosseguir seus estudos em PósGraduação na área de artes, entre outras. Por essa razão, tanto o PPC como a instituição
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FAPCOM incentivam o envolvimento dos alunos com a pesquisa científica na área, com linhas
específicas de pesquisa do curso e acesso aos meios de publicação dos trabalhos que a
FAPCOM oferece.
O PPC busca a inserção dentro das especificidades de um Curso Superior de Tecnologia
em Produção Audiovisual ao formar profissionais aptos a trabalhar em diversas empresas,
segmentos e setores da indústria audiovisual e que possuam olhar crítico e capacidade técnica
para as diferentes etapas deste processo, desde a pré até a pós-produção audiovisual.
Em relação à segunda dimensão, o perfil da Instituição e de sua Mantenedora, vale lembrar
que a proposta do projeto de um Curso Superior em Produção Audiovisual surge a partir do próprio
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI).
Por fim, mas não menos importante, também constitui uma dimensão básica, a terceira,
do perfil deste Curso as demandas e características da indústria neste setor. Pesa aqui, além da
observação desta demanda, a atuação de seu corpo docente no ensino e no cotidiano profissional
da produção audiovisual em suas diversas dimensões.
O Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual levou
em conta dados da indústria audiovisual no país e na cidade de São Paulo disponibilizados pelo
OCA – Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual, Agência Nacional do Cinema
(Ancine), Secretaria do Audiovisual (Minc), Database Brasil (Filme B), Centro de Análise do
Cinema e do Audiovisual (CENA – Cebrap) e INFOCOMM (International Communications
Industries Foundation). Também foi levada em conta uma survey própria especialmente
realizada junto a empresas deste setor na cidade de São Paulo que permitiu melhor mapeamento
local desta indústria, inclusive quanto às demandas formativas específicas de mão de obra
qualificada.
De acordo com dados levantados junto a Database Brasil, o Brasil está entre os vinte
maiores mercado de produção audiovisual do mundo, ao lado de países como Alemanha, China,
Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão, México, Reino Unido e Rússia, com índice de
crescimento superior ao da maioria destes países. No país, Rio de Janeiro (cerca de 60%) e São
Paulo (cerca de 30%) representam atualmente os principais pólos de produção audiovisual,
concentrando parte significativa desta indústria no país.
Em dezembro de 2013 foi criada a SP Cine, agência municipal de fomento à produção,
distribuição e exibição de obras audiovisuais na cidade. A SP Cine deverá contar com
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orçamento da ordem de R$ 75 milhões anuais – ante os R$ 8 milhões até então destinados ao
setor pela prefeitura – que deverá aumentar a representação de São Paulo na produção
audiovisual nacional.
Segundo dados da Ancine, a cidade de São Paulo possui mais de 500 produtoras
audiovisuais. Diante disso, a FAPCOM estimula em seus alunos o empreendedorismo como
forma de gerar novos negócios e prospectar novas frentes de atuação profissional em seus
egressos. Tal estímulo se mostra de grande importância, uma vez que a possibilidade de
trabalhar por conta própria ou prestar serviços (free lancer) atrai tanto jovens como veteranos
profissionais da área. Assim, cabe ao egresso conhecer e pensar o mercado de trabalho e suas
dinâmicas como forma de melhor gerenciar sua própria carreira. Neste sentido, o Curso
Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual da FAPCOM promoverá encontros com
profissionais de mercado a fim de favorecer o diálogo e o intercâmbio do corpo docente e
discente com tais profissionais.

2.4. Detalhamento do Curso
Modalidade: Presencial
Grau: Graduação - Curso Superior de Tecnologia
Periodicidade: Semestral
Turnos: Matutino e Noturno
Carga Horária: 1792 horas
Oferta de Vagas: Vestibular de Verão (início do ano)
Matutino: 25 vagas / Noturno: 30 vagas
Vestibular de Inverno (meio do ano)
Matutino: 25 vagas
Total de Vagas por ano: 80 vagas
Organização Curricular: 4 semestres
Dias letivos: mínimo de 100 dias letivos por semestre e de 200 por ano
Integralização - Mínimo: 4 semestres / Máximo: 6 semestres
Local: Rua Major Maragliano, 191 – Vila Mariana – São Paulo (SP)
Coordenador do Curso: Prof. Ms. Wellington Dias de Melo
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2.5. Objetivos do Curso
A FAPCOM assumindo o compromisso com a qualidade da educação e considerando
sua missão e o disposto em seu PDI, propõe-se a implantar um Curso Superior de Tecnologia
capaz de priorizar um currículo que propicie as competências necessárias à formação de
profissionais tecnólogos, para atuar no mercado de trabalho e com uma formação que se volta
para a ética, a reflexão, a cidadania e a transformação social. Assim posto, o Curso Superior
de Tecnologia em Produção Audiovisual tem como objetivos:
1) Objetivo Geral do Curso:
O Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual da FAPCOM tem por
objetivo geral capacitar o aluno a atuar profissionalmente no mercado audiovisual com
excelência técnica, de maneira ética, humanista, criativa, inovadora e responsável.
Tal atuação deve ainda se pautar às especificidades e potencialidades dos diversos
gêneros, mídias e segmentos nos quais a produção audiovisual se faz presente, assim como à
interdisciplinaridade e versatilidade, que as constantes transformações da sociedade e deste
mercado exigem – ampliando sua inserção profissional em âmbito local, regional e nacional.
2) Objetivos Específicos do Curso:
a) Propiciar ao discente uma formação que lhe permita ser capaz de elaborar, seja de
maneira autônoma ou colaborativa, soluções técnicas e conceituais para diversos projetos,
tarefas e questões que se apresentem no cotidiano profissional, por meio das habilidades e
competências envolvidas nas seguintes atividades: produção e captação de imagens em
movimento, operação de câmeras e equipamentos de cinema e vídeo, planejamento e criação
de conteúdos audiovisuais (cinematográficos, televisivos e digitais), com teor artístico,
jornalístico, documental e publicitário, interpretação técnica de roteiros para obras audiovisuais,
operação de iluminação, sonorização, decupagem e edição de imagens em movimento, gestão
dos setores técnicos da área, coordenação de equipes, avaliação e emissão de parecer técnico
em produção audiovisual.
b) Proporcionar ao discente uma formação que o leve a atuar com juízo crítico, capaz
de discernir sobre aspectos éticos, históricos, políticos, sociais e culturais diversos, valorizando
a visão humanista e a consciência sobre seus direitos e deveres, enquanto cidadão e futuro
profissional formador de opinião.
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c) Estimular no graduando o diálogo e a articulação entre conhecimentos teóricos e
práticos.
d) Incentivar nos discentes a prática e a reflexão interdisciplinar, por meio de uma
metodologia que estimule a execução de projetos e o diálogo entre as disciplinas e objetos de
conhecimento.
e) Colaborar com a formação de profissionais qualificados, e com o próprio
aprimoramento e crescimento do setor audiovisual na cidade de São Paulo, um dos principais
polos de produção audiovisual do país, com a possibilidade de trabalhar em empresas atuantes
nos âmbitos local, regional e nacional.
2.6. Perfil do Egresso do Curso
O perfil do egresso do Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual norteiase pelas diretrizes do MEC publicadas no Catálogo Nacional dos Cursos Tecnólogos 2016, o
Plano de Desenvolvimento Institucional da FAPCOM (PDI) e o mundo do trabalho onde atuam
o egresso. A partir do exposto, o currículo do Curso Superior de Tecnologia em Produção
Audiovisual desenvolve os seguintes perfis de egresso:
I) Formação humana e crítica
A FAPCOM assume como missão a formação do ser humano, integrando as áreas de
comunicação, filosofia e tecnologia. Diante da realidade global, da convergência dos meios, da
associação entre telecomunicações e tecnologias móveis, o Curso Superior de Tecnologia em
Produção Audiovisual propõe-se a desenvolver no egresso capacidades reflexivas e crítica,
fundamentado na tradição humanista.
II) Domínio de Técnicas e Linguagens do Audiovisual
O egresso deverá ainda estar atualizado e ciente das constantes transformações do
mundo do trabalho, da sociedade e das tecnologias, no que tange tanto a pré-produção, produção
e pós-produção.
III) Criação, Gestão e Desenvolvimento de Projetos
O egresso do Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual deverá ser capaz
de criar, gerir e desenvolver projetos audiovisuais. Assim como compreender os significados
das manifestações midiáticas, artísticas e culturais como parte da sociedade e do homem
contemporâneo.
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Estabelecido o perfil de egresso do curso do Curso Superior de Tecnologia em
Produção Audiovisual, organiza-se a matriz curricular eixos de forma a desenvolver as
seguintes competências e habilidades.
I.a) Formação humana e crítica: habilidades e competências.
O conjunto de atividades propostas pela FAPCOM relaciona-se com o currículo vivido
pelos egressos, formando profissionais capazes de atuar com senso crítico, que compreendem
os aspectos éticos, históricos, políticos, sociais e culturais que correspondem aos desafios da
sociedade e do homem contemporânea. O crescente desenvolvimento do mercado audiovisual
na cidade de São Paulo tem se demonstrado capaz de absorver os egressos do Curso Superior
de Tecnologia em Produção Audiovisual, uma vez que muitos dos alunos já atuam
profissionalmente em empresas do setor.
O eixo de conteúdos de formação básica articulado com os demais eixos acentua as
seguintes habilidades:

I.a.a) compreender fenômenos interdisciplinares, refletir criticamente, dialogar e
argumentar considerando sempre critérios e implicações éticas e humanistas sobre os seus
próprios atos e os de terceiros.
I.a.b) posicionar-se autonomamente frente às complexidades sociais, políticas e
econômicas da sociedade.
O eixo de conteúdos de formação básica articulado com os demais eixos acentua as
seguintes competências:
I.b.b) Enfrentar situações-problema, sabendo agir de maneira criativa e inovadora, e ter
espírito proativo e empreendedor.
I.b.c) Conhecimentos amplos e reflexivos suficientes para que o egresso
autonomamente posicione-se competentemente no diálogo com o diferente.
Justifica-se o perfil de egresso "formação humana e crítica" e suas habilidades e
competências específicas para que o futuro profissional atue de forma ética e conheça a
legislação vigente no Brasil relacionada à área.
II) Domínio de Técnicas e Linguagens do Audiovisual: habilidades e competências.
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O domínio de técnicas e linguagens do audiovisual é acentuado no eixo de formação
específica, articulado com os demais eixos em especial o conteúdo de formação profissional e
formação ampliada. Exige-se do egresso que domine as técnicas do audiovisual desde a préprodução, produção e a pós-produção com as linguagens próprias de cada técnica e situação da
produção.
II.a.a) O eixo de conteúdos de formação específica articulado com o eixo de formação
profissional e ampliada acentua as seguintes habilidades no egresso:
Dominar linguagens, códigos, sentidos e representações, e desenvolver projetos
adequados às mais diversas necessidades comunicacionais e públicos;
II.a.b) O eixo de conteúdos de formação específica articulado com o eixo de formação
profissional e ampliada acentua as seguintes competências no egresso:

Competências de levar em consideração as variáveis ambientais e técnicas que por sua
vez são influenciadas pelo fazer específico da formação nos aspectos locais e globais.
Justifica-se o perfil de egresso "domínio de técnicas e linguagens do audiovisual" e suas
habilidades e competências, pois o futuro profissional formado no Curso Superior de
Tecnologia em Produção Audiovisual poderá exercer atividade profissional em qualquer função
necessária nas etapas de pré-produção, produção e pós-produção em audiovisual, nos diversos
segmentos de empresas e indústrias e para as mais diversas finalidades, inclusive artísticas,
educacionais e culturais, entre outras.
Assim, na pré-produção, ele poderá atuar para:
• Elaborar diagnósticos do mercado;
• Identificar demandas e oportunidades;
• Prospectar clientes e serviços;
• Elaborar projetos, planos de negócio, orçamentos, cronogramas, fluxogramas de
produção;
• Desenvolver e adaptar roteiros;
• Orçar e escolher equipamentos e acessórios;
• Eleger parceiros e fornecedores;
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• Selecionar equipe de trabalho;
• Preparar estúdio, visitar e selecionar locações (externas), sempre de maneira
adequados às demandas e especificidades de cada projeto.

Na etapa de produção:
• Operar de maneira plena e integrada equipamentos e softwares;
• Gerir projetos e setores técnicos e administrativos;
• Dirigir produções;
• Trabalhar em equipe - inclusive com profissionais de outras áreas, e ser capaz de
propor soluções técnicas, conceituais, inovadoras e criativas.

Na pós-produção:
• Decupar material bruto;
• Selecionar, manipular e tratar sons e imagens;
• Fazer correção de cor , aplicar filtros, efeitos e máscaras;
• Produzir efeitos especiais e Videografismo;
• Criar portfólio;
• Analisar criticamente a sua própria produção e a de terceiros;
• Realizar Follow Up de serviços prestados;
• Estabelecer e ampliar seu próprio networking.
Na área corporativa, o egresso será capaz de:
• Criar conteúdo audiovisual;
• Administrar sua vida profissional de forma independente;
• Gerenciar produtoras e administrar projetos e empreendimentos audiovisuais ;
• Trabalhar em equipes multidisciplinares;
• Organizar, armazenar e transmitir conteúdos audiovisuais.
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III) Criação, Gestão e Desenvolvimento de Projetos: habilidades e competências.
É exigido do egresso do Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual da
FAPCOM, um perfil criativo, gestor e desenvolvedor de projetos audiovisual. Essas exigências
são determinadas pelo próprio mundo do trabalho, dadas as novas dinâmicas das tecnologias,
linguagens e conteúdos cada vez mais complexos.
III.a.a) O eixo de conteúdos de formação profissional e de conteúdos ampliados,
articulado com os demais eixos acentuam as seguintes habilidades no egresso:

O aspecto criativo, de gestor e de desenvolvedor de projetos expressam o
comportamento diante das situações problemas que o mercado colocará ao egresso, e a partir
desta situação o aluno poderá colocar em prática o conteúdo formativo através da sua
autonomia. Neste sentido, poderá abrir seu próprio negócio ou estúdios e produtoras de áudio,
animação, fotografia e audiovisual.
III.a.b) O eixo de conteúdos de formação profissional e de conteúdos ampliados,
articulado com os demais eixos acentuam as seguintes competências no egresso:
Ter flexibilidade e capacidade de se adaptar aos diferentes mercados, segmentos e
universos temáticos, viabilizando a realização de projetos e produções audiovisuais; pelas quais
poderá exercer sua atividade profissional, os quais compreendem potencialmente toda a gama
de atividades humanas nas quais seja possível registrar e/ou (re)produzir sons e imagens em
movimento, seja por meio de trabalhos de cunho mais comerciais ou autorais.
Justifica-se o perfil de egresso "criação, gestão e desenvolvimento de projetos" e suas
habilidades e competências dada a natureza do próprio audiovisual e as práticas do mundo do
trabalho aí desenvolvidas como:
•

Atuar de maneira integrada em qualquer etapa do processo de Produção

Audiovisual em seus mais variados formatos e plataformas;
•

Agir de maneira empreendedora e autônoma, realizando a interlocução entre

experiências particulares e necessidades de mercado;
•

Avaliar situações e propor soluções inovadoras;
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•

Assumir responsabilidades e compromisso com as melhores práticas

profissionais;
•

Aplicar conhecimentos de estratégias de marketing na elaboração e gestão de

projetos;
•

Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representadas

em diferentes formas para tomar decisões e enfrentar situações-problema;
O conjunto de atividades propostas pela FAPCOM relaciona-se com o currículo vivido
pelos egressos, formando profissionais capazes de atuar com senso crítico, que compreendem
os aspectos éticos, históricos, políticos, sociais e culturais que correspondem aos desafios da
sociedade brasileira contemporânea. O crescente desenvolvimento do mercado audiovisual na
cidade de São Paulo tem se demonstrado capaz de absorver os egressos do Curso Superior de
Tecnologia em Produção Audiovisual, uma vez que muitos dos alunos já atuam
profissionalmente tanto em empresas como autônomos.
O aspecto atitudinal da formação do egresso do Curso Superior de Tecnologia em
Produção Audiovisual se expressa no comportamento diante das situações problemas que o
mundo do trabalho apresenta, quando o aluno poderá colocar em prática a sua autonomia,
exercitada em diversas situações de seu percurso acadêmico e poderá exercer atividade
profissional, dado o seu perfil de egresso com suas habilidades e competências, em qualquer
função necessária nas etapas de pré-produção, produção e pós produção do audiovisual, com
ética e domínio dos conhecimentos técnicos prezando pelo profissionalismo.

3. NÚCLEO DE PRÁTICAS COMUNICACIONAIS
3.1 O NPC
A criação e estruturação do Núcleo de Prática Comunicacionais, tem a finalidade de
propiciar aos discentes da Faculdade oportunidades para vivenciar práticas profissionais,
visando a integração da teoria e a prática, de modo a poder desenvolver trabalhos audiovisuais,
gráficos e editoriais para os diferentes setores da instituição, como Agência Produtora
Integrada. Visando uma melhor produção, distribuição e recepção de suas atividades junto ao
corpo docente, discente e institucional, o Núcleo de Prática de Comunicação pode contribuir
ativamente com o processo de capacitação profissionais dos discentes do curso.
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Como objetivo principal o NPC possibilita aos discentes vivenciar experiências
do mundo do trabalho em seu dia a dia, além de oferecer ao docente oportunidade de produções
técnicas.
No atual cenário de convergência tecnológica a integração entre as áreas de editoriais,
gráficas e audiovisuais é de extrema importância e se faz necessária para que a formação
profissional do egresso seja adequada a demanda do mundo do trabalho que busca o perfil
multifacetário e inovador diante das alternâncias que os sistemas de comunicação se submetem
devido às novas tecnologias em constante evolução. Neste sentido O NPC oferece aos discentes
a oportunidade de produzir, organizar, gerenicar e editar projetos audiovisuais, jornalísticos e
publicitários, demandados por disciplinas curriculares, projetos científicos vinculados aos
Grupos de Pesquisa ou até mesmo projetos voltados à mantenedora da instituição, como uma
solicitação prática real do mundo do trabalho. Estabelecendo estas relações o aluno vivencia e
se adequa às formas de lida com clientes, gerenciamento de equipe e gestão de crise.
O aluno poderá vivenciar a rotina de sua profissão, integrando com áreas afins à
sua, atendendo ao cenário de comunicação integrada. Tal projeto permitirá ao aluno, antes
mesmo de ele conseguir uma vaga para praticar a profissão no mundo do trabalho, acrescentar
ao seu currículo trabalhos inovadores para diferentes mídias, como, por exemplo: rádio,
televisão, Internet. impresso entre outros, ampliando a aderência de suas capacidades
profissionais.
O Núcleo de Práticas de Comunicação crie e gerencia atividades, com coparticipação
do corpo docente e discente em um espaço destinado para este fim. Para isso a Agência
Produtora Integrada está dividida em Núcleos, sendo estes:

a) Núcleo Editorial: responsável pela produção de pautas jornalísticas que alimentam o
jornal impresso e a revista digital (e outras desenvolvidas como atividade
interdisciplinar pelos alunos do curso de jornalismo). Poderá o Núcleo de jornalismo
realizar assessoria de imprensa dos cursos da instituição e, até mesmo, da própria
instituição.

b) Núcleo Audiovisual: será responsável pela produção de conteúdo da WebTV, cobertura
de eventos e outras produções aprovadas pela direção da WebTV.
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c) Núcleo Gráfico: será responsável pelo processo criativo pelo marketing em conjunto
com os demais núcleos da APIC. Além disso será responsável pelo marketing
institucional. O processo será realizado a partir da abertura de briefing com o
departamento. Criação, redação, planejamento, orçamento e produção gráfica, são
algumas das atividades desenvolvidas por este Núcleo.

A gestão do Núcleo de Práticas Comunicacionais Criar, fica a encargo dos
coordenadores dos cursos participantes com o auxílio do NDE e de professores designados para
esta gestão.

O Núcleo gerencia a programação da TV FAPCOM, um canal web com

programação audiovisual voltada aos público universitário.

4. NÚCLEO DE APOIO AO DISCENTE (NAD)
4.1. Projeto geral dos diferentes programas e atividades
O apoio ao discente previsto para o Curso Superior de Tecnologia em Produção
Audiovisual da FAPCOM contempla programas de apoio extraclasse e psicopedagógico,
atividades de nivelamento e extracurriculares, dentre outros. Conta, para tanto, com um Núcleo
de Apoio ao Discente.
A Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação tem como missão oferecer uma
proposta inovadora e diferenciada de ensino em Comunicação Social, na graduação tecnológica
e na Filosofia, aos futuros profissionais uma base sólida que alia fundamentos que estruturam
a produção do saber a todo o referencial tecnológico e tendências, que possibilitam o exercício
de uma comunicação inteligente, ética e integrada voltada ao mercado de trabalho e
desenvolvimento da cidadania.
Ao investir toda a sua proposta educacional na formação de capital intelectual e
profissional, a Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação se pauta no respeito e
valorização do ser humano, do meio ambiente e da liberdade de expressão. Acredita que a
Comunicação e Educação são fatores fundamentais para a difusão do saber e para a formação
de novas gerações de comunicadores comprometidos com a ética e a construção de um mundo
melhor.

40

Na Educação Superior, os referenciais mínimos de qualidade são avaliados na medida
em que, as políticas educacionais para o acesso e para permanência são cumpridas de forma
planejada, objetiva, sistêmica e, sobretudo, com ações permanentes.
As políticas do núcleo de apoio ao discente são viabilizadas fundamentalmente pela
diretoria acadêmica, por meio das assessorias e das coordenações de cada curso.
Nesse sentido, as políticas são institucionalizadas pelo núcleo de apoio ao discente e
têm como objetivos a promoção, execução e acompanhamento de programas e projetos que
contribuam para a formação dos discentes, proporcionado reais condições de permanência e
integração à vida universitária. São ações permanentes destas políticas:
- Atualizar e disponibilizar constantemente o Manual do Aluno;
- Atualizar, com caráter diagnóstico, o processo de avaliação de aprendizagem;
- Ampliar e atualizar o espaço de pesquisa por meio de terminais de computador;
- Manter e aprimorar recurso para a aquisição de acervo bibliográfico;
- Incentivar a participação do discente em atividades extensionistas e culturais;
- Aprimorar os canais de comunicação e avaliação interna: Ouvidoria e CPA;
- Implementar a comissão de acessibilidade, rompendo as barreiras arquitetônicas,
atitudinais e comunicacionais;
- Manter programa de apoio psicopedagógico com ações nos âmbitos da: orientação
acadêmica, orientação profissional e orientação pessoal;
- Ampliar e redimensionar os mecanismos de nivelamento nas dimensões: da tecnologia
digital, Ciências humanas e suas tecnologias, Linguagens, códigos e suas tecnologias, Ciências
da natureza e suas tecnologias;
- Viabilizar oportunidade de estágio extracurricular, monitoria, iniciação científica,
eventos institucionais internos e externos, por meio da Central de Estágio e Empregabilidade;
- Implantar semestralmente os cursos de extensão;
- Divulgar semestralmente a oferta de disciplinas optativas de: libras, meio ambiente,
político étnico racial e educação e direitos humanos, por meio de edital específico;
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- Incentivar a participação discente como representatividade estudantil, Colegiados de
Curso, Comissão Própria de Avaliação e Conselho Superior, representante de turma como
forma de liderança participativa na gestão institucional;
- Instituir o Núcleo de Acompanhamento de Egresso em interação com as coordenações
e CPA.
- Manter programas de bolsa, mantidas pela IES e em convênios governamentais, tal
como PROUNI, como forma de acesso ao ensino superior.
O projeto do Núcleo de Apoio ao Discente (NAD) é considerado pela direção da
FAPCOM como um dos pilares do processo ensino-aprendizagem no que diz respeito à
consolidação do sujeito autônomo, responsável pela construção de seu próprio conhecimento
no período da vida universitária, um momento de extrema importância na complementação da
formação cidadã, cultural e subjetiva deste sujeito.
A formação integral do aluno prescinde da boa convivência e da comunhão entre os
envolvidos no processo de ensino-aprendizagem (professor e aluno) bem como dos demais
envolvidos no ambiente acadêmico (funcionários, comunidade, empresariado local, nacional e
internacional, ONGs, além do próprio Ministério da Educação e demais instituições publicas e
privadas, ligadas direta ou indiretamente à educação superior). Busca-se a partir dessa premissa,
apoiar o desenvolvimento de seu percurso, visando sua permanência, participação e melhor
aproveitamento do universo acadêmico. Neste processo de formação toma-se como ponto de
partida o sujeito envolvido no ato de aprender, em sua relação com seu semelhante e consigo
mesmo.
O NAD surgiu com o objetivo de ser um espaço de acolhida, principalmente à demanda
dos estudantes, desenvolvendo competências e habilidades dos alunos que apresentam
dificuldades de aprendizagem ou necessidades especiais através de ações específicas. O NAD
busca atuar não só na esfera cognitiva, mas também na esfera social e cultural, bem como
prestar serviço a comunidade acadêmica, na busca de soluções de problemas presentes nas
relações concernentes ao processo de ensino-aprendizagem.
Nos últimos anos, o governo federal intensificou políticas sociais, educacionais e
econômicas, que possibilitaram o acesso de maior número de pessoas ao ensino superior. O
resultado é que surgem grupos bastante heterogêneos, no que diz respeito à formação escolar,
cultural, econômica e familiar. Partindo de sua própria natureza religiosa e humanística a
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FAPCOM não pode ficar alheia a alguns problemas decorrentes dessa heterogeneidade que
podem afetar, sobremaneira, o processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma o NAD pretende
funcionar também como uma plataforma catalisadora das diferenças.
Norteadas pela missão, pelos valores e objetivos da FAPCOM e da Pia Sociedade de
São Paulo, as propostas de atuação do NAD englobam políticas de apoio aos discentes que
incluem: Concessão de bolsas de estudo (Bolsas Assistenciais além do PROUNI), Programa de
Nivelamento Acadêmico, Atividades de Extensão (Oficinas Culturais e Cursos Livres),
Atendimento Psicopedagógico (incluindo o apoio ao desenvolvimento de carreira) e Ouvidoria
(disponível para toda comunidade acadêmica).
As políticas apresentadas neste projeto foram elaboradas principalmente com base nas
reflexões dos resultados de projetos anteriores, dos relatórios de CPA e nos resultados das mais
recentes avaliações externas de autorização dos cursos: Tecnológico de Multimídia e
Licenciatura em Filosofia. Tais pareceres possibilitaram uma análise madura do que seria um
formato adequado ao perfil do aluno FAPCOM.
Anteriormente, a FAPCOM desenvolveu ações isoladas desde sua abertura e no ano de
2010 criou uma equipe específica responsável por desenvolver um projeto que centralizasse as
formas de atuação desta esfera institucional. A partir deste histórico, a primeira sugestão seria
criar políticas constantes de atuação e com base nesta constatação que se constitui este projeto.
Consciente da flexibilidade que um projeto / planejamento deve ter, a FAPCOM
permanece atenta aos processos de relacionamento Faculdade-aluno visando adequá-los sempre
que necessário para melhor atender à demanda dos estudantes.
Para consolidar o desempenho do NAD a FAPCOM se encontra atenta às discussões
atuais concernentes ao processo ensino-aprendizagem, como aquelas que abarcam questões
relacionadas a desafios para a formação no século XXI. Nesse contexto, o NAD constitui-se
como importante espaço institucional, locus privilegiado para fomento de reflexões e de ações
voltadas à diversidade dos estudantes.

Justificativa
Como efeito da globalização, os processos institucionais sociais vêm passando por
mutações, no que diz respeito a suas formas de articulação e construção de significados. As
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novas tecnologias da comunicação digital, os novos arranjos econômicos e de produção, a
intensa circulação de informação acabam por impulsionar ainda mais o intercâmbio cultural.
Novas formas de organização da família, do trabalho, da educação surgem, tornando
ainda mais complexo o cenário de construção do sujeito. São muitos os fatos que nos mostram
esta situação, como por exemplo, a mistura entre o universo do trabalho e o universo doméstico,
o mercado passa a valorizar a criatividade e o empreendedorismo. Jovens produzem seus
conteúdos e os compartilham com o mundo, as relações sociais virtuais, mediadas pelas
tecnologias de comunicação digital, criam um espaço social flexível que impelem ao ator social
uma postura cada vez mais crítica e reflexiva. Consequentemente, novos significados de
autonomia fazem-se necessários para o fortalecimento dos referenciais coletivos.
Levando em conta este cenário de diversidade, a FAPCOM, entende que seu papel como
instituição de ensino vai além da perspectiva técnica que visa o desenvolvimento de
competências e habilidades específicas. Nesse sentido, a FAPCOM visa acima de tudo à
construção integral, humanística e social do futuro profissional, engajado em seu espaço social,
de forma responsável, reflexiva, ética e autônoma.
A fase da graduação, no ensino superior, é marcada por outras demandas, diferentes
daquelas inseridas na educação básica. Trata-se de uma etapa da vida em que o estudante passa
a entrar em contato com o universo profissional e científico, os quais prescindem de linguagem
e comportamento diferentes daqueles exigidos no ensino médio. Nesse contexto, o NAD
institui-se como um organismo de interface que integra realidades, ecossistemas, estruturas
diferentes.
Objetivo geral
Apoiar, orientar e fomentar ações para o melhor aproveitamento acadêmico dos
discentes.
Objetivos Específicos
Auxiliar aos alunos a enfrentar os desafios do cotidiano do curso de graduação, de uma
forma reflexiva, consciente, sistematizada e participativa;
Identificar e minimizar as lacunas que os alunos trazem de sua formação anterior,
promovendo mecanismos de nivelamento e oferecendo condições para aprendizagens
significativas através de oficinas de nivelamento;
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Estimular a busca pelo conhecimento, através de uma metodologia de trabalho que
possibilite a ação de todos os agentes da instituição no estímulo à participação dos alunos em
projetos comuns e coletivos;
Receber e acolher os novos alunos oriundos do processo seletivo ou de transferência,
buscando sua integração na comunidade acadêmica;
Contribuir com o processo de construção da identidade profissional e de planejamento
a carreira dos alunos;
Propor atividades que possibilitem um atendimento personalizado ao aluno oferecendo
oficinas de desenvolvimento de competências e de potencial criativo, palestras, e plantões de
atendimento;
Permitir ao aluno a compreensão de que a área de estudo que ele escolheu, bem como a
formação do futuro profissional, devem se dar em constante diálogo com áreas da comunicação
e da formação humanística;
Possibilitar ao aluno uma adequada e competente inserção no mercado de trabalho como
profissional preparado não só teoricamente e ciente de suas futuras práticas no mercado, mas
também instrumentado para ser um possível empreendedor em sua área.
Metodologia
O NAD da FAPCOM apresenta uma proposta metodológica que leva em conta as
peculiaridades de cada curso e as necessidades de cada aluno. As ações do NAD estão propostas
de forma a abarcar tanto atividades estruturadas e permanentes como atividades transversais
(estruturadas de acordo com a demanda discente) à dinâmica acadêmica.
Público Alvo
As atividades propostas pelo NAD estão direcionadas majoritariamente aos estudantes.
Equipe Técnica
As ações propostas serão elaboradas por uma equipe de profissionais qualificados nas
áreas da educação e pedagogia.
Instrumentos e Procedimentos
A partir do exposto na introdução deste projeto, em relação às avaliações realizadas
acerca da atuação anterior deste NAD, propõe-se a utilização dos seguintes instrumentos:
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Oficinas de gramática, redação e leitura (Programa de Nivelamento Acadêmico
– PRONIAC)



Oficinas culturais, Workshops e Palestras (Programa de Apoio ao
desenvolvimento da Carreira – PADEC / Atividades de Extensão)



Cursos livres (Atividades de Extensão)



Atendimento psicopedagógico individualizado (Projeto de Apoio à Carreira)



Atendimento individual através da Ouvidoria



Flexibilidade curricular – convalidação de créditos



Representação estudantil nos órgãos colegiados da FAPCOM

Os procedimentos adotados incluem:


Divulgação das atividades oferecidas pelo NAD, a cada início de semestre letivo,
através dos canais de comunicação disponíveis na FAPCOM (forma oral,
cartazes, banners, e-mail e site);



Pode participar das atividades coletivas do NAD todo o estudante regularmente
matriculado que estiver interessado; essa participação não é obrigatória;



As Oficinas de nivelamento (Programa de Nivelamento Acadêmico) são
ofertadas constantemente aos alunos do primeiro e segundo semestres. O
primeiro módulo tem duração de 6 meses, dedicado ao aprimoramento
gramatical é realizado pelo aluno ingressante que ao passar para o segundo
semestre realiza o segundo módulo, também com duração de 6 meses, dedicado
ao desenvolvimento de textos. Sempre ao início do primeiro semestre e do
segundo semestre todos os alunos passam por uma avaliação para que seu
conhecimento seja identificado.



As oficinas culturais, workshops, palestras e os cursos livres propostos ao longo
de cada semestre a partir da demanda discente e docente, funcionam tanto como
atividades de extensão e eventualmente, como mecanismos de nivelamento
diante da heterogeneidade do aluno ingressante.



Quanto aos Cursos, os alunos terão a flexibilidade para o aproveitamento de
estudos, seja pela possibilidade de convalidação de crédito na mesma disciplina
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em outro curso da IES (equivalência), ou mesmo pela possibilidade de cursar
uma eventual dependência em horário diferente daquele regular (outro turno no
mesmo curso), sem prejudicar assim a continuidade dos estudos do discente no
semestre seguinte.


Em relação à Representação Estudantil nos órgãos colegiados da FAPCOM
também está prevista no PDI e, aos poucos, começa a se concretizar (pautada
pelas diretrizes do regimento interno da FAPCOM). Atualmente existe a
participação ativa de alunos, ao lado de professores e funcionários, na Comissão
Própria de Avaliação (CPA), colaborando efetivamente na elaboração de
diagnósticos e no planejamento de ações para os cursos e para a própria IES.



Como expressão de compromisso social a FAPCOM estimula a tríade: ensino,
pesquisa e extensão, voltados para a formação profissional e a produção do
conhecimento científico, por isso, alunos com trabalhos e projetos selecionados
em mostras e eventos, como o CONIC, Intercom e o Expocom, por exemplo,
recebem apoio institucional para inscrição e participação, como uma forma de
incentivo ao discente (as regras para a concessão desse apoio estão no
Regimento Interno da FAPCOM).

Histórico das ações no triênio 2011-2013
No ano de 2010, o NAD realizou uma pesquisa de necessidades e expectativas com os
alunos da Instituição no momento da palestra de apresentação do novo projeto de
relacionamento com os estudantes. Dos 37 questionários respondidos, 27 se concretizaram
como atendimento individual. Desses 27 atendimentos, 46% foram alunos ingressantes contra
6% de alunos de 7º semestre (concluintes). Sobre as expectativas discentes acerca das atividades
do NAD, 92% dos alunos gostariam de obter auxílio para o desenvolvimento de
potencialidades, 74% buscava aquisição de conhecimentos técnicos voltados à construção de
currículos e preparação para entrevistas de emprego e 29% esperava que as atividades fossem
voltadas à obtenção de emprego.
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semestre; 3º;
18%; 15%

7º
8º
Procura x
semestre; 2º;
18%; 15%

Quantidade de alunos atendidos individualmente por semestre.
Expectativa;
Inserção no
mercado;
29%; 15%

Expectativa

Expectativa;
Conhecimentos
técnicos currículo e
processo
seletivo; 74%;
38%

Desenvolvimento de
potencialidades
Conhecimentos técnicos
- currículo e processo
seletivo
Inserção no mercado
Expectativa;
Desenvolvimen
to de
potencialidade
s; 92%; 47%

Expectativa acerca da atuação do NAD.

A partir desse resultado o NAD direcionou seus esforços nas seguintes atividades:
Reforço acadêmico através da “Oficina de Gramática e Redação” que ocorreu aos sábados;
Workshop sobre elaboração de Currículo; Palestra sobre Trabalho em Equipe e Relacionamento
Interpessoal; Atendimento psicopedagógico de apoio para o desenvolvimento da carreira e
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colocação no mercado; Atendimento personalizado sobre questões acadêmicas em geral;
Oficinas de criatividade, capacitação e desenvolvimento de competências; Oficinas de
preparação aos processos seletivos (para entrevistas e dinâmicas de grupos).
A equipe que desenvolveu o projeto neste primeiro ano percebeu a necessidade de
oferecer a maior parte das atividades constantemente, como no caso da “Oficina de Gramática
e Redação” que era optativa e transformou-se em um Programa permanente. Ao longo do ano
a demanda se solidificou por meio dos resultados positivos alcançados pelas turmas, que
apresentaram um salto qualitativo na construção de textos e desenvolvimento de trabalhos.
Outras ações poderiam ser organizadas segundo um calendário planejado para executar oficinas
de elaboração de currículos, oficinas de capacitação, criatividade, desenvolvimento de
competências individuais, encontros com profissionais e orientação para entrevista de emprego.

Indicadores de resultados
Com base nas últimas reflexões acerca do trabalho desenvolvido neste triênio 20102012, percebeu-se que a criação de alguns indicadores seria de grande valia para os próximos
processos de autoavaliação e planejamento. Sendo assim, segue abaixo algumas sugestões de
indicadores que possam aferir a eficácia dos serviços prestados pelo NAD:


Melhoria na qualidade textual dos trabalhos de conclusão de curso (TCCs);



Melhoria na qualidade textual dos trabalhos;



Aumento do índice de aprovação nas disciplinas;



Melhora no desempenho nos trabalhos práticos;



Aumento do índice de alunos empregados na área;



Aumento do repertório cultural utilizado no desenvolvimento dos trabalhos;



Diminuição de requerimentos em geral;



Diminuição de requerimentos para trocar de curso;



Aumento da procura pelos serviços prestados no NAD;
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Aumento da procura pela FAPCOM – satisfação dos alunos atuais e
reconhecimento do mercado.

Proposta de ações futuras
Este NAD busca constantemente sua readequação de acordo com as demandas dos
estudantes, do mercado, e das instituições legais, sendo assim visando estabelecer um programa
eficiente, está examinando possibilidades de ampliação das atividades já desenvolvidas nos anos
anteriores e propõe um estudo que verifique a expansão das seguintes ações:


Oferecer oportunidades de formação por meio de experiências de ensino
(monitorias, iniciação à docência);



Investigar as possibilidades de Internacionalização através de intercâmbios,
estágios e programas de dupla diplomação;



Assessorar o corpo docente quanto ao uso de práticas pedagógicas adequadas ao
processo de ensino-aprendizagem.



Apoio à participação dos discentes em eventos: seminários, congressos,
encontros, palestras sobre assuntos da atualidade, dinâmicas de grupo e conversa
com Profissionais dos vários cursos da Graduação;



Apoiar as questões relacionadas ao aproveitamento escolar, inserção no meio
acadêmico; assiduidade; disciplina e orientação de ordem pedagógica;



Atividades extraclasses que envolvam cultura, criatividade, esporte e lazer;



Analisar semestralmente os dados estatísticos referentes ao rendimento escolar
dos alunos, nas disciplinas, buscando detectar os focos de retenção, tendo em
vista ações de reforço;



Elaborar Relatório Semestral das ações desenvolvidas pelo NAD;



Intensificar a relação com os alunos egressos;



Preparação para a inserção dos alunos concluintes no mercado de trabalho,
através de Oficinas sobre Planejamento de Carreira, Elaboração do Curriculum
Vitae, Entrevista para Emprego etc.
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As ações propostas neste projeto são resultado da análise das atividades realizadas no
triênio 2011 - 2013, que forneceram subsídios para a construção das diretrizes gerais que
fundamentam as atividades no Núcleo de Apoio ao Discente da FAPCOM.
Abaixo serão apresentados com mais detalhamento as políticas e os projetos dos
Programas constantes: Políticas de Bolsas de Estudo, Programa de Nivelamento Acadêmico,
Atividades de Extensão, Atendimento Psicopedagógico e Ouvidoria.

4.2. Políticas de bolsas de estudo
Por conta do perfil de sua Mantenedora e de seu caráter confessional, a FAPCOM
oferece várias oportunidades de concessão de bolsas de estudo. Entre elas, o Programa
Universidade para Todos – Prouni, que tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo
integrais e parciais em cursos de graduação e a Bolsa Assistencial, que busca contribuir para o
acesso de jovens e adultos de baixa renda ao ensino superior. Estes programas são direcionados
atualmente para os Cursos de Comunicação Social e Filosofia, e irão se estender para os Cursos
Superiores de Tecnologia em Produção Multimídia, em Fotografia e em Produção Audiovisual,
com o compromisso manifesto de promoção do conhecimento, pautado pela ética, solidariedade
e altruísmo.
O Prouni foi criado pelo Governo Federal em 2004 e institucionalizado pela Lei nº
11.096, em 13 de janeiro de 2005 e é dirigido aos estudantes egressos do ensino médio da rede
pública ou da rede particular na condição de bolsistas integrais, com renda per capita familiar
máxima de três salários mínimos, e a professores da rede pública de ensino no efetivo exercício
do magistério da educação básica para os cursos de licenciatura. Este Programa conta com um
sistema de seleção informatizado e impessoal, que confere transparência e segurança ao
processo. Os candidatos são selecionados pelas notas obtidas no Enem - Exame Nacional do
Ensino Médio – o que permite valorizar o mérito dos estudantes com melhor desempenho
acadêmico.
A Bolsa Assistencial é voltada para jovens e adultos que concluíram o ensino médio em
escolas da rede pública ou privada de ensino, que se enquadrem nos critérios institucionais,
conforme a Lei 11.096 de 13 de janeiro de 2005. O Departamento de Serviço Social da Paulus
é o responsável pelo processo de avaliação de concessão da bolsa, conforme edital específico.
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Estes documentos, que regularizam diretrizes e procedimentos para as bolsas, são amplamente
divulgados no site da FAPCOM.
Aproximadamente 95% do total de alunos da FAPCOM possuem alguma modalidade
de bolsa. Documentos, informações e dados atualizados sobre a política de bolsas da Instituição
encontram-se disponíveis para consulta pública no setor responsável.

4.3. Programa de Nivelamento Acadêmico
Os projetos de Nivelamento Acadêmico são atividades de Extensão Universitária que
têm por objetivo esclarecer as principais dúvidas e fortalecer os conhecimentos que capacitarão
os alunos a acompanhar e melhorar seu desempenho nas disciplinas da matriz curricular de seu
curso.
Segundo o Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a partir do resultado nacional do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a educação melhorou no Brasil entre 2009 e
2012. Entretanto, alunos do ensino médio tiveram o pior desempenho e crescem no ritmo
mais baixo. Em 2012, eles alcançaram a meta projetada de 3,7 pontos. Nesta fase, o
crescimento tem sido lento: em 2005 foi 3,4, em 2007 teve 3,5; em 2009, a nota foi de 3,6.
O objetivo estabelecido pelo MEC quando criou o índice, em 2007, foi que todas as
séries atinjam níveis educacionais de países desenvolvidos até a divulgação do índice em 2022.
As metas, que fazem parte do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), para alunos dos
anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) é chegar a 6 pontos; para alunos dos anos
finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) é de 5,5 pontos e para o ensino médio é de 5,2
pontos. A escala vai de 0 a 10.
A região com maior Ideb do país é a Sudeste, com 4,5 pontos. São Paulo (4,7), Minas
Gerais (4,6) e Rio de Janeiro (4,2) superaram as suas metas, enquanto que o Espírito Santo (4,2)
ficou abaixo da meta projetada pelo MEC.
Verifica-se, com isso, que o bom desempenho em competências básicas, como leitura e
escrita, entre outras, estão muito aquém do desejado por toda a sociedade brasileira. Tal
realidade também é constatada entre os alunos ingressantes em nossa IES.

52

Diante desta realidade, a Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação, FAPCOM,
desenvolve, de maneira contínua, um projeto que vai ao encontro dessa demanda, mediante o
apoio aos alunos que chegam à Faculdade, para que desenvolvam suas potencialidades,
favorecendo seu acesso a uma formação educacional de maior qualidade.
Nesse primeiro momento, propomos a realização de Oficinas de redação, leitura,
interpretação e gramática em língua portuguesa. Estas oficinas são organizadas através de
cursos presenciais extracurriculares.
Cada oficina conta com um programa de conteúdo específicos e busca atender
indistintamente a todos os alunos e também, em havendo vagas, aos alunos veteranos que, por
iniciativa própria, ao verificaremos módulos oferecidos, percebam dificuldades ou necessidades
pertinentes a determinado conteúdo, ou ainda se interessem em fixar e adquirir conhecimento.
Justificativa
As Oficinas de redação, leitura, interpretação e gramática em língua portuguesa foram
implantadas, de início, em 2007, tendo por objetivo básico propiciar aos discentes um reforço
de possíveis dificuldades que geravam erros comuns de gramática na elaboração de textos. De
caráter prático, fazia o aluno trabalhar, principalmente, na elaboração de pequenos textos
dissertativos, além de alguns elementos ortográficos, conjugação de verbos regulares e
irregulares, que oferecessem maiores dificuldades.
Constituiu-se em um curso de caráter não obrigatório, oferecido aos sábados, pela
manhã, a todos os alunos, independentemente do semestre que estivessem cursando, que
julgassem necessário complementar ou sanar deficiências oriundas do ensino médio.
Em março de 2009, a Coordenação do Curso de Comunicação Social, identificou a
deficiência de boa parte dos alunos de séries avançadas, que não tiveram as aulas destas
Oficinas. Assim, resolveu implantar as Oficinas, não mais como optativas por parte dos alunos,
mas sim obrigatórias, desde que se verificasse tal necessidade para a elaboração e interpretação
de textos.
Dessa forma, os alunos ingressantes dos primeiros e segundos semestres passaram a
realizar duas provas de nivelamento, já na segunda semana de aula. A primeira forma de
avaliação consiste na feitura de um texto dissertativo, embasado em dois temas da atualidade,
em que os alunos podem eleger um dos dois, para a elaboração de sua redação. A segunda
avaliação consiste em 25 testes de múltipla escolha, abordando questões de interpretação de
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texto, morfologia e sintaxe. Verificadas as maiores dificuldades nestas duas avaliações, o
professor das oficinas desenvolve conteúdos focados objetivando o domínio das regras e
normas da língua portuguesa. O aluno que alcança a média acima de oito, em cada uma das
avaliações, não é obrigado a frequentar as aulas das oficinas, podendo, se assim o quiser, fazêlo em caráter facultativo, por entendermos que possui domínio razoável da língua materna.
Devido à procura de alunos de séries avançadas em participarem das aulas das oficinas,
a coordenação da FAPCOM pretende estendê-las, também, a todos os discentes, de todos os
cursos de Graduação, como reforço de aprendizado, com o objetivo de sanar dificuldades em
língua portuguesa. Para que o aluno não seja obrigado a participar das oficinas, a nota deve ser
acima de oito, acompanhando a média aplicada nas demais disciplinas da carga curricular da
FAPCOM. Os alunos que não obtiverem a média acima de oito é obrigado a cursar as aulas da
oficina, submetendo-se a fazer as provas e trabalhos. Caso o aluno não alcance a média oito ao
final do semestre letivo, será obrigado a cursar novamente a oficina no próximo semestre. São
40 horas aulas, no decorrer do semestre letivo, duas horas aulas semanais, oferecidas aos
sábados, em duas turmas.
Como ação futura, temos um projeto de continuidade destas primeiras oficinas por meio
de novos cursos que atendam as especialidades dos cursos de graduação, aprimorando as
habilidades de redação e domínio culto da língua portuguesa. Nesta nova etapa, pretende-se
trabalhar com práticas de redação e interpretação de textos, ampliando a relação com as mídias
e veículos de comunicação em seus diversos gêneros, formatos e propósitos.

Metodologia e ementas das oficinas

Oficina de redação, compreensão e gramática I
Ementa: Classificação das classes gramaticais variáveis e invariáveis. A nova ortografia
da língua portuguesa. O emprego de parônimos e homônimos. Os processos de formação dos
tempos e modos verbais. Emprego e uso do infinitivo. As diferentes funções da partícula SE. A
frase, a oração e o período simples e composto na feitura de parágrafos e textos redacionais.
Objetivos: A Oficina possui caráter prático, trabalhando a apresentação e o exercício de
compreensão, redação e uso das formas gramaticais em língua portuguesa. Assim, objetiva
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reforçar os conceitos e a prática aprendidos da gramática normativa da língua portuguesa, a
aquisição das competências e habilidades gramaticais, para o domínio e facilidade de redação,
leitura e interpretação, na produção de textos, nos meios de comunicação de massa.
Conteúdo Programático: O conteúdo desenvolvido nas oficinas tem por abordagem
precípua verificar dificuldades ortográficas, questões de morfologia, sintaxe e semântica,
feitura de parágrafos e elaboração de textos narrativos, descritivos e dissertativos. Fundamentos
teórico/práticos gramaticais:

1. Classes gramaticais: variáveis e invariáveis.
2. Empregos ortográficos (teoria e prática):
3. Uso dos porquês; eu e mim; há e a; afim e afim de; onde, aonde e donde; mal e mau;
senão e se não, em nível de e em nível de; meio e meia e outras dificuldades.
4. Exercícios de fixação e elaboração de texto.
5. Formação dos modos e tempos verbais (teoria e prática): a) formação do modo
indicativo; b) formação do modo subjuntivo; c) formação do imperativo afirmativo e negativo.
6. Exercícios de fixação.
7. A nova ortografia da língua portuguesa.
8. Exercícios de fixação: a) empregos ortográficos; b) acentuação gráfica.
9. Emprego do pronome Se como partícula apassivadora pessoal e índice de
Indeterminação de sujeito. Exercícios de fixação.
10. Vozes verbais (revisão): a) voz ativa; b) voz passiva analítica e sintética; c) voz
reflexiva.
11. Exercícios de fixação.
12. Estudo do período composto. Orações subordinadas e coordenadas.
13. Exercícios de fixação.
14. Elaboração de texto.
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Técnicas e recursos didáticos: Como recurso didático/pedagógico, o professor faz uso
do quadro, aplicando tanto a teoria quanto a prática em exercícios, além de recursos impressos
e multimídias.
Avaliação do Aprendizado: Como metodologia de avaliação, durante o semestre, são
indicadas duas obras literárias de autores brasileiros e/ou estrangeiros, uma para cada bimestre,
cobradas como feitura de trabalhos, sendo atribuída a nota quatro, em que os alunos fazem
inferências de elementos da narrativa, retirados da obra lida. Uma segunda avaliação é realizada
através de prova dissertativa e de múltipla escolha, abordando todo o conteúdo desenvolvido
durante o bimestre, sendo atribuída a nota seis, compondo, assim, a média bimestral. Na
avaliação do segundo bimestre, é cobrado do aluno o conteúdo desenvolvido nos dois bimestres.
A frequência às aulas é de caráter obrigatório, sendo que o professor faz chamada nominal em
todas as aulas. Caso o aluno tenha acima de dez faltas, no decorrer do semestre, ficará
reprovado, e, assim, obrigado a cursar novamente a disciplina.
Bibliografia Básica
CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 2010.
FARACO&MOURA. Língua e Literatura. São Paulo: Ática, 2010.
HOUAISS. Dicionário de Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011.

Bibliografia Complementar
FATIGATTI, C. Apostila de revisão gramatical e textual. São Paulo: Edição do autor, 2011.
FÁVERO, L.L. Coesão e Coerência textuais. São Paulo: Ática, 2007.
INSTITUTO ANTÔNIO HOUAISS. Escrevendo pela Nova Ortografia. Rio de Janeiro:
Houaiss Publifolha, 2008.
KOCH, Ingedore, G.V.; BENTES, A.C.; CAVALCANTE, M.M. Intertextualidade: Diálogos
Possíveis. São Paulo: Cortez, 2007.
SAINT-EXUPÉRY A. O Pequeno Príncipe. São Paulo: Saraiva, 2011.

Oficina de redação, compreensão e gramática II
Ementa: Caracterização de tipologia textual. Níveis de leitura. Noções elementares e
técnicas de interpretação de texto. Técnicas relativas à produção textual: organização de ideias,
recursos para se gerar coesão e coerência, recursos de linguagem descritiva, narrativa e
dissertativa. Estudo de noções estruturais e das especificidades de cada um dos tipos de texto
(descritivo, narrativo e dissertativo).
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Objetivos: A disciplina envolve atividades de leitura, interpretação e também produção
de textos. A proposta central da disciplina é desenvolver no aluno a capacidade de “enxergar”,
em níveis de leitura mais profundos, a unidade de um texto e também o fio condutor ou o
conjunto de ideias que orientou sua construção. Com o desenvolvimento dessa capacidade de
leitura pretende-se passar, gradativamente por meio de exercícios, ao desenvolvimento da
capacidade de redigir textos com especial atenção à unidade estrutural e às particularidades da
situação comunicacional.
Conteúdo Programático: O conteúdo desenvolvido nessa oficina pode ser divido em
três partes. Na primeira delas, ao aluno serão apresentadas a noção de Tipologia textual
(descrição, narração e dissertação) e algumas qualidades essenciais do texto (tais como clareza,
coesão e harmonia). Então, durante um mês (segunda e maior parte do curso), serão
apresentadas a estrutura e as especificidades de cada um dos tipos de texto. Na terça parte final
do curso, o conteúdo ministrado será relacionado à elaboração e interpretação de texto
dissertativo (o discurso dissertativo de caráter científico, argumentação e organização lógica de
ideias).
Na aula de fechamento do semestre será desenvolvido um tema que é contemporâneo e
está diretamente ligado à produção e interpretação de textos: “intertextualidade e não
linearidade em época de hipertextos”.
Técnicas e recursos didáticos: Aulas expositivas; aulas práticas; leituras programadas.
Utilização de quadro negro e recursos multimídia (músicas e filmes). Esta é uma disciplina
eminentemente prática. Apenas de 20% a 25% do tempo total de cada aula será reservado para
conteúdo teórico relativo à produção e interpretação de textos. O restante do tempo será
dedicado a exercícios (de redação e leitura acompanhada). Com relação ao material
bibliográfico, a ênfase da disciplina é a leitura e interpretação de textos pertencentes à literatura
luso-brasileira e universal e também de textos filosóficos.
Avaliação do Aprendizado: Em cada um dos semestres, o aluno deverá fazer uma
prova, entregar um trabalho desenvolvido com base nas leituras indicadas (textos literários
curtos ou textos teóricos) além de fazer e entregar (a cada dia) exercícios relacionados ao
conteúdo teórico da disciplina (daquele dia). Em cada uma das provas bimestrais será cobrado
do aluno tanto o domínio do conteúdo teórico da disciplina (conceitos e definições) como o
domínio da prática redacional (elaboração de uma dissertação acerca de um tema dado). Quanto
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à composição da nota de cada um dos bimestres, a prova bimestral vale 6 (seis) pontos; já o
trabalho (desenvolvido com base nas leituras indicadas) e os exercícios somam 4 (quatro)
pontos.
Bibliografia básica
BOAVENTURA, Edivaldo. Como ordenar as ideias. São Paulo: Ática, 2007.
GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio
Vargas, 2010.
PLATÃO, Francisco; FIORIN, José Luiz. Lições de Texto: leitura e redação. São Paulo:
Ática, 2007.
Bibliografia Complementar
BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1994.
CHIERCHIA, Gennaro. Semântica. Campinas/ Londrina: UNICAMP/ EDUEL, 2003.
SANTAELLA, Lúcia. Matrizes da linguagem e pensamento: sonora, visual e verbal. São
Paulo: Iluminuras, 2005.

Ações de continuidade
Como perspectivas e metas futuras, podem-se elencar:
a) Melhorar a percepção de todo o corpo docente relativamente à importância dos
Cursos de Nivelamento para o bom desempenho acadêmico dos alunos dos cursos de
graduação, especialmente no domínio da norma culta da língua portuguesa;
b) Estimular os alunos a frequentarem os cursos, atividades e eventos em
desenvolvimento;
c) Criar cursos, atividades e eventos de Extensão que envolva a participação de público
externo, com a possibilidade de se desenvolver novas parcerias e uma relação mais forte e
estreita entre a FAPCOM e a sociedade.

4.4 Projetos de Extensão
A FAPCOM pretende ocupar um espaço importante na produção do conhecimento
científico, artístico e tecnológico e na oferta social deste conhecimento. A Extensão,
especificamente, se constitui numa política deliberada da Faculdade de estabelecer vínculos
estreitos com a sociedade. Essa política se estrutura por meio de ações que têm por finalidade
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aprofundar as relações de democratização do saber difundindo socialmente o conhecimento
acadêmico.
A extensão universitária é o conjunto de atividades de caráter educativo, cultural,
artístico, científico e tecnológico, que envolva docentes, pesquisadores, discentes (bolsistas ou
voluntários) e servidores técnico-administrativos, desenvolvidas junto à comunidade.
Estas atividades podem ser desenvolvidas por meio de cursos, oficinas, simpósios,
ciclos de palestras e outras atividades variadas. Nessa dinâmica, a Extensão busca construir
ações indutoras do desenvolvimento social em diferentes âmbitos e espaços. As suas diretrizes
específicas, caracterizadas pela interdisciplinaridade e pela indissociabilidade ensino,
investigação e Extensão, favorecem um permanente processo de mobilização interna da
instituição, o diálogo e a participação dos diferentes órgãos que a compõem.
A FAPCOM pretende, portanto, desenvolver cursos de ampliação cultural que visam
aumentar o conhecimento geral do corpo discente e também do público externo; cursos de
ampliação universitária que buscam complementar a formação obtida em qualquer curso
universitário; cursos de aperfeiçoamento profissional para o aprofundamento de conhecimentos
e habilidades específicas, como nas áreas de Jornalismo, Rádio, Televisão e Internet, Relações
Públicas ou Publicidade e Propaganda; e aprimorando também habilidades técnicas dos cursos
específicos de Produção Multimídia, Fotografia e Produção Audiovisual. Também busca
consolidar a organização de eventos científicos com Simpósio de Comunicação, as Semanas de
cada curso de Graduação (bacharelado, licenciatura e tecnológicos), vitrines de iniciação
científica e de trabalhos de conclusão de cursos, etc.
Além disso, pretende ainda desenvolver publicações científicas que visam à divulgação
da produção de conhecimento da Faculdade, tornando-o acessível para toda a sociedade.
Diante disso, podemos dizer que a FAPCOM vive, hoje, um momento privilegiado da
Extensão universitária. Os princípios da Extensão estão profundamente articulados com os
princípios da própria instituição e com as metas do seu projeto de desenvolvimento acadêmico.

Justificativa
A Lei 11.892/2008, em seu Art. 7º, Inciso V, define que um dos objetivos do ensino
universitário é o de “desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e
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finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e
os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos
científicos e tecnológicos”.
Desse modo, a FAPCOM concebe a extensão como prática acadêmica e social que
efetiva a mediação entre a Faculdade e a sociedade, cumprindo o seu papel de efetivar ações
para a construção da sociedade. Além disso, busca a divulgação de princípios éticos para a
pesquisa e o ensino, contribuindo com atualização profissionalizante para o mercado de
trabalho.
A FAPCOM propõe diferentes Programas e Projetos de Extensão, efetivando diversas
modalidades de extensão que buscam fortalecer a responsabilidade social da Instituição.
Especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao
desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da
produção artística e do patrimônio cultural.
O engajamento de professores e estudantes nas atividades de extensão confere maior
qualidade tanto à produção de conhecimento e de pesquisa quanto à formação profissional, ao
mesmo tempo em que poderá possibilitar a existências de parcerias com Empresas, ONGs,
Associações Comunitárias entre outras Instituições. Pretende-se, assim, intensificar a criação
de atividades de extensão com o envolvimento de pessoal da própria localidade, gerando
relações mais estreitas entre a FAPCOM e a sociedade.
Objetivos
A FAPCOM se preocupa com a necessidade de organização de um ensino capaz de
incorporar o pluralismo cultural num contexto democrático, compreendendo a ação educativa
como uma ação humana, capaz de dialogar com a realidade. Nessa perspectiva, os cursos,
oficinas e atividades de Extensão pretendem criar uma dimensão interdisciplinar, em termos de
educação e cidadania, objetivando integrar conhecimento com habilidades técnicas e
desenvolvimento pessoal e social responsável, numa visão comprometida com o auxílio ao
próximo que contemple valores humanos fundamentais.
O principal objetivo do Programa de Extensão é de formação e atualização profissional,
contemplando não apenas o aspecto científico do conhecimento, mas também seu caráter
técnico e social, pautados nos avanços tecnológicos e políticos do país. Assim, são levadas em
conta demandas profissionalizantes, cursos de nivelamento e aperfeiçoamento.
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Além disso, tem-se a preocupação máxima com a responsabilidade social aplicada na
integração das atividades de Extensão com as do Ensino e de Pesquisa, e de um bom
aproveitamento de nossos recursos tecnológicos, com a infraestrutura de laboratórios de
informática, estúdios de rádio, televisão e fotografia. Como por exemplo, o curso livre voltado
para a “Melhor Idade”. Da mesma forma, tal preocupação também se verifica em relação aos
recursos humanos (docentes, discentes e técnicos) que possibilitam atender certas demandas
externas de atualização de conhecimento e habilidade técnica.
A FAPCOM possui ainda o intuito de organizar novos eventos científicos, culturais,
técnicos e artísticos, consolidando uma gestão com visão de futuro e ação direcionada para uma
política institucional assumida pelos atores internos e visíveis para a comunidade externa.
Outro objetivo é consolidar um programa de cursos e atividades voltados para o egresso,
na prática de oficinas, cursos livres, cursos de curta duração, ciclos de palestras e outros eventos
congêneres, elaborados de acordo com os interesses profissionais dos egressos (veja relação
completa no anexo deste documento). Para isso, serão consideradas experiências anteriores de
cursos já oferecidos na Faculdade como, por exemplo: oficina de teatro, oficina de elaboração
de currículo, workshop sobre criatividade, workshop sobre comportamento em processos
seletivos, palestras com profissionais e cursos de extensão (marketing pessoal, locução e voz
em rádio e TV, Redação jornalística, Técnicas e práticas de roteiro para Rádio e TV, entre
outros).

Beneficiários
Além do contato com o público externo, consideramos fundamental a participação de
alunos de graduação da FAPCOM nos cursos, oficinas e atividades de extensão, consolidando
e complementando o aprendizado com a aplicação prática. Dado que este é um dos grandes
méritos da extensão: permitir a efetivação do aprendizado pela relação teoria-prática, além de
proporcionar a oportunidade de interação com profissionais e/ou estudantes de outras áreas do
conhecimento, estimulando a prática do diálogo interdisciplinar. Essa aplicação,
evidentemente, deve ser planejada e acompanhada por professores e profissionais das
respectivas áreas do conhecimento, da própria Universidade e/ou de fora dela.

Divulgação
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Tendo em vista a importância da sua atuação junto às sociedades local e regional, a
FAPCOM possui variadas formas de divulgação das ações de extensão para que delas
participem a comunidade acadêmica da IES e a comunidade onde está inserida. Assim, os
cursos, oficinas, palestras, simpósios e outras atividades de extensão são divulgados através do
site da FAPCOM; de Publicidade Online; Perfis da FAPCOM nas redes sociais; Eventos que a
Faculdade acolheu, inclusive o Simpósio de Comunicação; Email marketing (base FAPCOM,
base clientes Paulus SP, base alunos e ex-alunos, todos os Funcionários da FAPCOM e Pia
Sociedade de São Paulo); Visita a campo em centros culturais, Livrarias (Paulus e parceiras);
Divulgação nos murais internos da FAPCOM, da Editora Paulus e das Livrarias Paulus de São
Paulo; Convite para formadores de opinião participarem dos cursos como cortesia; Colégios e
Paróquias de São Paulo.

4.5 Atendimento Psicopedagógico
O atendimento psicopedagógico é uma atividade de fundamental importância no âmbito
da vida acadêmica, tendo em vista que neste período o aluno irá construir os alicerces que irão
fundamentar sua atuação como profissional.
No ensino superior o estudante é chamado à responsabilidade de gerir o conhecimento
adquirido, as expectativas e ansiedades individuais e as possibilidades do mercado, a fim de
conhecer seus limites e potencialidades. O atendimento psicopedagógico se coloca no papel de
consultor sobre como essa gestão (particular/conhecimento/mercado) pode ser efetiva, visando
o fortalecimento (e muitas vezes reconhecimento) de habilidades e a construção de novas
competências.
Ancorados por esta percepção, no ano de 2010 a coordenação da instituição junto com
equipe de especialistas iniciou a construção de um programa de atendimento psicopedagógico
individualizado. Em fevereiro de 2010 foi escrita uma proposta inicial sobre os objetivos,
procedimentos e formas de divulgação deste serviço. Essa proposta inicial foi chamada de
Núcleo de Apoio Psicopedagógico Profissional da FAPCOM.

Objetivos
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O Projeto de Apoio Psicopedagógico ao Desenvolvimento Profissional da FAPCOM
tem a finalidade de desenvolver metodologias de apoio psicopedagógico voltadas à estruturação
da identidade profissional e da construção de carreiras bem-sucedidas de seus alunos,
destinadas a dar suporte às atividades oferecidas no PPAPPC.
O PAPPC propõe o desenvolvimento de atividades de extensão voltadas ao
desenvolvimento profissional dos alunos da FAPCOM e entre as atividades planejadas se
encontram:


Caracterização do perfil de alunos que buscam o Projeto;



Realização de entrevistas individuais;



Concretização

de

atendimento

psicopedagógico

de

apoio

para

o

desenvolvimento da carreira;


Auxiliar em processos de seleção profissional e colocação no mercado de
trabalho;



Realização de oficinas de capacitação e desenvolvimento de competências;



Organização de oficinas de criatividade que estimulem o desenvolvimento de
competências e o autoconhecimento;



Concretização de oficinas de elaboração de currículo;



Realização de oficinas de preparação aos processos seletivos (para entrevistas e
dinâmicas de grupo);



Proposição de palestras que enriqueçam a bagagem de conhecimento na área do
desenvolvimento profissional;



Prática de encontros ou entrevistas com profissionais voluntários que ofereçam
a oportunidade de os alunos formularem questões de interesse e necessidade de
conhecimento;



Agendar atividades de atendimento individualizado aos sábados, nos quais serão
atendidos alunos que não têm a possibilidade de comparecer nos horários
convencionais de entrevistas durante a semana.
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Metodologia
Ficou estabelecido que o primeiro contato com o corpo discente seria através de uma
palestra ilustrativa sobre as funções do atendimento e as possibilidades de atividades.
Nesta ocasião os professores responsáveis desenvolveram três ações: fizeram uma
exposição oral dos objetivos do Projeto; convidaram os alunos a responderem um questionário
sintético para o levantamento de expectativas e sugestões e operacionalizaram os agendamentos
para entrevistas individuais com os Professores.
As entrevistas individuais foram realizadas em horários fixos estabelecidos pelos
Professores conforme disponibilidade acertada com a direção da Faculdade e demanda discente
e também através de plantões aos sábados, ambos com divulgação nos murais da Faculdade.
As demandas dos alunos apresentados nos questionários e nas entrevistas individuais
foram: auxílio para elaboração de currículo; orientação para definição de escolhas profissionais
em relação a áreas de atuação; orientação para a busca de oportunidades no mercado; orientação
para efetivação de contratações em emprego ou estágio; pedido de oficinas de criatividade.
A partir da análise das necessidades do aluno FAPCOM a equipe de atendimento
psicopedagógico organizou duas principais frentes de trabalho: atendimento individualizado
quando solicitado pelo aluno e atividades de extensão coletivas.
Os atendimentos individualizados deveriam ser solicitados via secretaria acadêmica que
contatava o profissional responsável e agendava a melhor data e horário para o aluno e o
profissional.
No primeiro ano de atuação, estabeleceu-se que seriam realizadas duas (2) atividades
práticas (entre oficinas, palestras, workshop) por semestre. Foram concretizadas Oficinas de
elaboração de currículo; oficinas de criatividade; palestra sobre Trabalho em Equipe; e Palestra
sobre Relacionamento Interpessoal.
Cabe mencionar que os relatos pessoais dos alunos, foram tratados com ética por meio
da realização de documentos que registram a autorização dos participantes, ou seja, por meio
de um consentimento por escrito, preservamos a nossa preocupação com a ética na realização
dos relatos e decidiu-se não publicar os resultados.

Ações de continuidade
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O Projeto recebeu manifestações de entusiasmo dos alunos desde seu início e em virtude
disso a equipe busca realizar a constante autoavaliação das atividades realizadas.
Nesse sentido, sugere-se o estabelecimento de um planejamento fixo de tipos de
atividades, que trabalhem diferentes temas a partir de algumas áreas específicas dentre elas:
orientação individual, elaboração de currículos, capacitação ou desenvolvimento de
competências, criatividade, encontro com profissionais convidados.
4.6 Ouvidoria Universitária
A proposta de criação de uma Ouvidoria Universitária tem como marco de referência a
aposta na validade da participação dos componentes da comunidade acadêmica – discentes,
docentes, técnicos, administradores, membros da comunidade interessada - na condução dos
destinos da Instituição, ao menos nos aspectos que lhes digam respeito diretamente.
Com o término da II Guerra Mundial surge no ambiente internacional a busca de
mecanismos de prevenção de novos conflitos e, desse modo, ocorre a proposição de formas de
controle ao poder ditatorial, exercido por poucas pessoas – o que foi considerado como um dos
elementos propiciadores das atrocidades ocorridas no período de guerra.
Há a pressuposição da democracia como valor universal que possibilita e pede o controle
social do exercício do poder institucionalizado. O ideal democrático incorpora dois valores
fundamentais para sua constituição: a liberdade e a igualdade. Como elemento avaliador do
grau de liberdade e igualdade existente em uma dada sociedade é proposta a participação de
cada pessoa nas decisões que digam respeito direta ou indiretamente à sua própria vida. Desse
modo, o participante-cidadão pode contribuir para o aperfeiçoamento institucional,
constituindo-se em sujeito das ações de aperfeiçoamento e mudança.
As Ouvidorias Universitárias surgem nesse clima cultural, anteriormente assinalado, em
alguns países ocidentais na década de 60 e especificamente no Brasil na década de 90, mais
precisamente em 1992, na Universidade Federal do Espírito Santo.
A existência da Ouvidoria, pela atuação do Ouvidor, sinaliza para toda a comunidade
universitária, que a Instituição está aberta às críticas, sugestões, elogios, todas essas, formas de
influência na condução dos processos de trabalho e que podem confiar na firme decisão do
Ouvidor de nunca deixar sem resposta aquele que o procura. O Ouvidor recebe reclamações,
sugestões, consultas, elogios, denúncias e encaminha-as para os setores convenientes. Desse
modo, o Ouvidor, ao ter um conjunto de informações sobre toda a Organização, pode colaborar
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com a equipe gestora para o aperfeiçoamento dos trabalhos e favorecer a ocorrência de
mudanças.

Ouvidoria na FAPCOM
A Ouvidoria na FAPCOM foi implantada em 2011, com horário de atendimento préestabelecido. Atualmente o atendimento presencial ocorre todas as terças-feiras, das 19h às 21h
e todas as quartas-feiras, das 9h às 11h, com infraestrutura própria e com um Ouvidor
responsável, Prof. Ms. Daniel Militão. Além do atendimento presencial estão disponíveis canais
como: e-mail ouvidoria@FAPCOM.com.br e telefone (11) 2139-8539, divulgados nos murais
e site da Instituição.
Em alguns casos, os assuntos ligados à Ouvidoria chegam à FAPCOM por outros canais
disponíveis, como: site, e-mails, telefonemas, redes sociais, contatos diretos com diversos
públicos e os colaboradores são orientados a encaminhar as manifestações ao ouvidor. A
presença da figura do ouvidor faz com que as pessoas interessadas saibam para quem, como, e
de que forma encaminhar suas considerações.
A FAPCOM acredita que a Ouvidoria tem a missão de colaborar na busca de respostas
aos problemas inerentes à vida acadêmica; contribuir para fortalecer um ambiente de
cooperação entre Diretoria, Coordenação Acadêmica, Discentes, Docentes e Colaboradores e
ser um serviço que promova a concretização de uma educação de excelência na Faculdade,
atuando como um agente de mudanças.

Funcionamento no ano de 2013
Atendimento ao corpo discente:
Em relação ao corpo discente foram feitos 63 atendimentos, distribuídos por 42 e-mails,
cinco presenciais e 16 telefonemas. As demandas foram de ordem acadêmica, administrativa,
financeira e relacionamento pessoal. Constituíram-se por questões relativas a registros
acadêmicos, condições de funcionamento da rede de computadores, organização das atividades
docentes, dificuldades financeiras para pagamento de mensalidade. As manifestações
constituíram-se por reclamações, pedidos, sugestões, agradecimentos e elogios.
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Atendimento a docentes
A Ouvidoria recebeu a visita de dois (2) docentes e chegaram 9 e-mails com respostas
dadas pela Coordenação de Cursos a demandas de alunos.
Atendimento a funcionários
Os contatos com funcionários foram constituídos por 77 e-mails, e 12 visitas
presenciais. Estes contatos ocorreram em função da busca de atendimento às queixas e
sugestões dos discentes. Colaboraram para o equacionamento dos problemas encontrados a
Secretaria, o Setor de Marketing, o Setor Financeiro, a Biblioteca, a Administração Geral e o
Setor de TI Os telefonemas efetivados entre a Ouvidoria e os diversos setores funcionais não
foram contabilizados.

Relacionamento com a Diretoria
As relações, mediante e-mail, com a Diretoria foram em número de 27. Tiveram como
tema ocorrências que pediram intervenção junto à Coordenação de Cursos e outras que
demandaram iniciativas que implicavam em custos financeiros.

Atendimento à comunidade externa
Os contatos com a comunidade externa constaram de recepção de ofertas de
oportunidades de estágio e trabalho para os discentes; ofertas de produtos e serviços
educacionais; notícias da comunidade acadêmica nacional e internacional e de entidades de
classe. Foram atendidos, também, pedidos de informação sobre os vestibulares e os sistemas de
bolsa. As comunicações que possibilitavam oportunidades de atuação dos discentes foram
encaminhadas aos setores potencialmente envolvidos. As ofertas de produtos e serviços foram
repassadas para as áreas correlatas. O número de contatos totalizou 73 e-mails e quatro
presenciais.
A forma de relacionamento predominante foi por meio eletrônico, havendo também
atendimento pessoal na sala da Ouvidoria e atendimento telefônico.
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Ações de continuidade
A FAPCOM pretende evoluir de forma gradativa os canais da Ouvidoria e fortalecer a
importância deste órgão para o controle de qualidade dos serviços oferecidos pela Faculdade.

5. FORMAS DE ACESSO AO CURSO
O ingresso no Curso Superior de Produção Audiovisual da FAPCOM ocorre através de
processo seletivo organizado pela Comissão Permanente do Processo Seletivo, designada pelo
Diretor da FAPCOM, ou por meio de outros processos reconhecidos por Lei. As inscrições para
os Processos Seletivos serão dispostas em Edital próprio, do qual constarão os cursos e
habilitações oferecidas com as respectivas vagas, prazos de inscrição e de integralização. A
Comissão Permanente do Processo Seletivo é o órgão responsável por sua elaboração e
execução em todas as suas fases. Os processos seletivos a serem adotados em cada período
letivo terão seus procedimentos definidos periodicamente pelo Conselho Superior. Os
processos seletivos estabelecem metodologias uniformes e tratamento idêntico para todos os
candidatos, ressalvadas as condições relacionadas à acessibilidade, em todos os cursos
oferecidos, nos termos aprovados pelo Conselho Superior, em consonância com a LDB.
Para tanto, o candidato deve ter concluído o Ensino Médio. As inscrições são realizadas
em períodos específicos, previamente divulgados no site da FAPCOM.
Os candidatos deverão realizar prova escrita, de acordo com as datas estabelecidas em
edital próprio e serão selecionados por meio dos seguintes critérios:

Parte A - Interpretação de texto
Possui valor de 30% da prova
Questões objetivas, de múltipla escolha de respostas dentre 05 possíveis:
05 questões sobre interpretação de um texto fornecido
Parte B - Conhecimentos Gerais
Possui valor de 30% da prova
Questões objetivas, de múltipla escolha de respostas dentre 5 possíveis:
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10- questões de atualidades
05- questões de Raciocínio Lógico Matemático
15- questões de Língua Portuguesa
05 questões de Geografia e História
Parte C - Redação
Possui valor de 40% da prova.
Com tema proposto definido inicialmente pela Comissão de Processo Seletivo, versando
sobre temáticas atuais.
Com critérios documentados para correção, e de acordo com o manual do ENEM.

Cada questão de múltipla escolha vale um ponto, que totalizam 25 pontos. A redação
vale 75 pontos. O total de pontuação é de 100 pontos e a duração máxima da prova é de três
horas.
O candidato será considerado eliminado do processo seletivo da FAPCOM se:
a) atingir menção ZERO na redação;
b) fugir do tema proposto da redação;
c) não obtiver pelo menos 30% dos 100 pontos possíveis.
Os resultados são divulgados no site da FAPCOM e nos murais da Faculdade, em até
48 horas após a realização da prova. Os candidatos podem utilizar a pontuação obtida no
ENEM, devendo indicar, na ficha de inscrição, tal solicitação. Tais resultados poderão ser
utilizados como critério de desempate entre candidatos com a mesma nota obtida no processo
seletivo.
O candidato, classificado em processo seletivo, somente fará parte do corpo discente
após a efetivação da matrícula, no prazo fixado e com a documentação requerida em Edital
Próprio. É documento indispensável à matrícula inicial o comprovante de conclusão do ensino
médio ou equivalente ou da educação superior. A matrícula deve ser renovada nos prazos
fixados pela FAPCOM, respeitadas as normas internas estabelecidas pela Instituição. A
matrícula, ato formal de ingresso no curso e de vinculação à FAPCOM, realiza-se na Secretaria
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Acadêmica, em prazos estabelecidos em Calendário Acadêmico, instruídos o requerimento com
a seguinte documentação:
a) documento oficial de identidade;
b) título de eleitor (maiores de dezesseis anos);
c) prova de que está em dia com suas obrigações militares (se do sexo masculino);
d) certificado de conclusão e histórico escolar do ensino médio ou equivalente;
e) outros, conforme o Edital;
f) assinatura de Contrato Padrão de Prestação de Serviços Educacionais, nos termos da
lei vigente e comum a todos os candidatos.
Eventuais vagas remanescentes são preenchidas por provas agendadas para os
candidatos que tenham concluído o Ensino Médio e, posteriormente, para portadores de
diplomas de curso superior. Além disso, é possível o acesso ao curso por meio de transferência
de outro curso superior – após análise curricular e entrevista.
A FAPCOM, mediante existência de vaga, poderá abrir inscrições para recebimento de
transferências de alunos internos e externos, provenientes de outras instituições de educação
superior, nacionais ou estrangeiras, por meio de processo seletivo e conforme Edital Próprio.

Etapas do Processo de Transferência e Aproveitamento de Disciplinas
a) Solicitação de avaliação
O aluno formaliza sua solicitação à secretaria acadêmica, preenchendo requerimento
específico e anexando os documentos comprobatórios necessários para análise:
Histórico Escolar de Ensino Superior;
Certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou Médio.
b) Solicitação de aproveitamento de disciplinas nos casos de transferência de curso.
Requerimento de análise do histórico e da matriz curricular do curso anterior.
Entrevista com Coordenador do Curso, o qual orientará os alunos que optem por
eliminar disciplinas similares já cursadas anteriormente, conforme comparação entre a carga
horária e os conteúdos abordados em ambas as matrizes curriculares.
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c) Análise da documentação
Será analisada a autenticidade da documentação, objeto da requisição do aluno,
considerando o perfil profissional de conclusão do Curso Superior de Tecnologia em Produção
Audiovisual.
Para a avaliação escrita no Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual, a
verificação dos conhecimentos terá como referencial as bases tecnológicas que constituem os
insumos para apropriação das competências.
As matrículas são realizadas em período definido e devem ser efetivadas junto à
secretaria da FAPCOM, instalada à Rua Major Maragliano, 191, Vila Mariana - São Paulo, SP,
mediante apresentação de documentação legalmente exigida, a saber:
03 fotos 3x4;
Original e duas cópias do Histórico Escolar do Ensino Médio;
Original e duas cópias do Certificado de Conclusão de Curso do Ensino Médio ou
declaração;
Original e duas cópias da Certidão de Nascimento;
Original e duas cópias da Cédula de Identidade;
Original e duas cópias do Título de Eleitor com as comprovações de comparecimento
às últimas eleições;
Original e duas cópias do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou, se menor de idade, de
seu pai ou responsável legal;
Original e duas cópias do Comprovante de Quitação com o Serviço Militar.
Caso o candidato seja menor de 18 anos, este deverá ser acompanhado dos pais ou
representante legal para assinatura do Contrato de Prestação de Serviços; já o candidato que
pleitear bolsa deverá obrigatoriamente proceder à matrícula. Neste caso, não há isenção da taxa
de matrícula.
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6. MATRIZ CURRICULAR

6.1 Eixos de Formação Curricular
O desenho curricular proposto e apresentado tem o objetivo de demonstrar como foram
propostos os eixos que compõe a integralização curricular do Curso Superior de Tecnologia em
Produção Audiovisual da FAPCOM segundo o perfil de egresso.
Visando cumprir a Resolução CNE/CP 3, de 18 de Dezembro de 2002, que institui as
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e funcionamento dos cursos
superiores de tecnologia, o Curso Superior de Tecnologia em Fotografia foi estruturado em
quatro semestres letivos, perfazendo o total de 1.792 horas, os quais estão inseridos 160 horas
de atividades complementares. São cinco eixos que atendem da seguinte forma o Art 2º da
citada resolução:
I)Conteúdo de Formação Básica: Cumpre os itens III e VII (III - desenvolver
competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas, para a gestão de processos e a
produção de bens e serviços e VII - garantir a identidade do perfil profissional de conclusão de
curso e da respectiva organização curricular)
II)Conteúdo de Formação Específica: Cumpre o item III (III - desenvolver competências
profissionais tecnológicas, gerais e específicas, para a gestão de processos e a produção de bens
e serviços)
III)Conteúdo de Formação Ampliada: Cumpre os Itens I, II e III (I - incentivar o
desenvolvimento da capacidade empreendedora e da compreensão do processo tecnológico, em
suas causas e efeitos; II - incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas
respectivas aplicações no mundo do trabalho; III - desenvolver competências profissionais
tecnológicas, gerais e específicas, para a gestão de processos e a produção de bens e serviços)
IV)Conteúdo de Formação Profissional: Cumpre o item V (V - promover a capacidade
de continuar aprendendo e de acompanhar as mudanças nas condições de trabalho, bem como
propiciar o prosseguimento de estudos em cursos de pós-graduação)
V)Flexibilização Curricular: Cumpre os itens IV e VI (IV - propiciar a compreensão e
a avaliação dos impactos sociais, econômicos e ambientais resultantes da produção, gestão e
incorporação de novas tecnologias e
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VI) adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a atualização
permanente dos cursos e seus currículos).

Os eixos por sua vez contemplam o desenvolvimento de competências profissionais e
foram desenvolvidas conforme os fundamentos científicos e humanísticos necessários ao
desempenho profissional e alinhados com o perfil institucional conforme dispõe o §1º do Art.
6º da Resolução CNE/CP 3, de 18/12/02. Sendo assim disposto os eixos se organizam na
estrutura abaixo:



Conteúdo de Formação Básica: 238



Conteúdo de Formação Específica: 714



Conteúdo de Formação Ampliada: 136



Conteúdo de Formação Profissional: 408



Flexibilização Curricular: 296

Total: 1.792

As Atividades Complementares, estão inclusas no cálculo acima e fazem parte da formação
suplementar, totalizando 160 horas.

6.2 Conteúdos Curriculares
Os Conteúdos Curriculares do Curso Superior em Tecnologia de Produção Audiovisual
estão estruturados em eixos de formação como módulos transversais que, organizados na matriz
curricular, garantem uma formação adequada aos discentes, pautada nos objetivos do curso e
no perfil profissional do egresso por meio das competências e habilidades. Em destaque nesta
formação profissional e empreendedora há o cuidado na formação humanística e social, apoiado
no egresso que a FAPCOM visa. Estimulando a reflexão das Relações Étnico-raciais, em
disciplinas como Antropologia Teológica, valorização das Políticas de educação ambiental e a
Educação em Direitos Humanos em disciplinas como a Filosofia da Tecnologia, e mesmo nas
disciplinas de cunho prático, como Transmídia, Produção de Roteiro, Ética e Legislação, essas
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reflexões são abordadas e estimuladas para que o discente dê continuidade no processo de
construção do saber humanístico.
Os eixos explicitam e justificam, portanto, a metodologia utilizada na elaboração do
currículo do Curso e dos outros componentes atinentes em seu Projeto Pedagógico e está
estruturado a partir de cinco eixos fundamentais:
I) Conteúdos de Formação Básica
II) Conteúdos de Formação Específica
III) Conteúdo de Formação Ampliada
IV) Conteúdo de Formação Profissional
V) Flexibilização curricular
I. Conteúdos de Formação Básica: Abrange disciplinas associadas à formação de um
repertório fundamental em audiovisual. Possibilita, assim, ao discente conhecer e relacionar
elementos teóricos, históricos, críticos e conceituais ao estado da arte da produção audiovisual,
desenvolvendo o embasamento necessário para a realização de seus próprios produtos e para a
crítica de produções de terceiros. Contempla as disciplinas que compõem o percurso formativo
de todos os alunos egressos da FAPCOM. Alinhando, assim, o aluno com o perfil humanístico
da instituição mantenedora e estimulando a reflexão do valor humano diante das técnicas,
estruturando assim um pensamento ético do discente. Por fim justifica-se a importância do
conhecimento da língua inglesa e espanhola no percurso formativo pela a utilização de
equipamentos e livros que em maior parte não possuem tradução para o português, uma
característica da área da produção audiovisual. Estes conhecimentos estimulam a procura por
periódicos, livros, programas e sites em outras línguas desenvolvendo assim um processo
cultural formativo.
Conteúdo de Formação Básica 238
Inglês Instrumental: Leituras Técnicas e Vocábulo 34
Língua Inglesa

34

Língua Espanhola I

34

Língua Espanhola II 34
Antropologia Teológica

34
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Filosofia da Tecnologia

34

Leitura de Produção De Textos

34

II. Conteúdos de Formação Específica: Compreende disciplinas associadas ao
conhecimento das técnicas fundamentais que irão desenvolver suas habilidades na área do
audiovisual. As disciplinas são estruturadas no primeiro e segundo semestre como
fundamentação técnica, abrangendo o uso de equipamentos, sistemas e procedimentos da área.
No segundo e terceiro semestre as disciplinas estabelecem como critérios as técnicas das áreas
de atuação e setores do mercado profissional. Neste sentido as diversas técnicas, recursos e
equipamentos se orientam pela atividade profissional integrando os conhecimentos da prática
com a fundamentação teórica. Fornecendo assim disciplinas que sirvam como base para o
discente conhecer o panorama do mundo do trabalho e traçar seu percurso profissional.
Conteúdo de Formação Específica 714
Iluminação l: Projetos Audiovisuais e Eventos

34

Iluminação II: Sistemas de montagem e Operação 34
Laboratório de Produção Audiovisual I

34

Laboratório de produção Audiovisual II

34

Edição de Imagens

34

Tecnologias de Sinais Audiovisuais 34
Transmídia

34

Tópicos Avançados em Produção Audiovisual

34

Fundamentos da Produção Audiovisual I: Física e ótica

34

Fundamentos da Produção Audiovisual: Eletricidade e Cálculo

34

Fundamentos da Produção Audiovisual III: Projeto, Normas e Execução 34
Fund. Da Produção Audiovisual IV: Interações e Aplicações Práticas
Fotografia Digital

34

34

Vídeo Digital 68
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Captação e Edição de Áudio 34
Acústica e Sonorização de Ambientes

34

Introdução ao Audiovisual: história e Estética

34

Televisão Digital e Internet 34
Tecnologia Digital para Sistemas Audiovisuais

34

Concepção, Montagem e Operação de Sistemas Audiovisuais

34

III. Conteúdo de Formação Ampliada: Abordam as disciplinas que integram teoria,
técnica e prática com o sentido de visão panorâmica da área de trabalho. São componentes
curriculares que ampliam e dão suporte ao profissional a ser formado:
Conteúdo de Formação Ampliada 136
Produção De Roteiro 34
Empreendedorismo e Marketing pessoal

34

Administração e Gestão de Empresas Audiovisuais 34
Ética e Legislação do Audiovisual

34

Desta forma, é o componente curricular que necessita de uma constante revisão de plano
de ensino para atender as mudanças do mundo do trabalho, tendências, novas tecnologias, novos
consumidores, novas plataformas de distribuição de conteúdo. As disciplinas deste eixo tendem
a estimular a inovação e capacitar o aluno a identificar oportunidades de negócios nos mais
diversos segmentos.

IV. Conteúdo de Formação Profissional
Engloba as disciplinas ligadas mais diretamente à cultura de projetos, da elaboração até
sua gestão. Desta forma, objetiva desenvolver a autonomia e o empreendedorismo por meio de
alunos capazes de projetar planos de trabalhos eficazes. Da mesma forma, ao final de cada
período letivo serão desenvolvidos Projetos Interdisciplinares, devidamente regulamentados,
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que permitirão ao aluno apresentar o resultado do processo de uma produção específica a partir
da integração das disciplinas estudadas.
As disciplinas do eixo de Formação Profissional são componentes curriculares que
necessitam de uma constante revisão de plano de ensino para atender as mudanças do mundo
do trabalho, tendências, novas tecnologias, novos consumidores, novas plataformas de
distribuição de conteúdo. As disciplinas deste eixo tendem a estimular a inovação e capacitar o
aluno a identificar oportunidades de negócios nos mais diversos segmentos.
Conteúdo de Formação Profissional 408
Fundamentos da indústria Audiovisual

34

Projeto Técnico audiovisual 34
Instalação e Integração de Sistemas Audiovisuais 34
Gestão de Serviços e Programação em Projetos audiovisual
Projeto Interdisciplinar I

68

Projeto interdisciplinar II

68

34

Projeto Audiovisual I 68
Projeto Audiovisual II

68

V. Flexibilização curricular
O presente eixo contempla as disciplinas optativas e as atividades complementares. A
estrutura curricular desse eixo possibilita a ampliação dos horizontes do conhecimento e o
desenvolvimento de uma visão crítica mais abrangente. Além disso, proporciona a obtenção do
perfil do egresso projetado pela FAPCOM, com ênfase para os elementos humanistas advindos
da missão institucional e em conformidade com:
- Lei n° 10.436, de 24/04/2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras.
- Lei n° 11.645 de 10/03/2008, Resolução CNE/CP n° 01, de 17 de junho de 2004 e Lei
n° 10.639, de 09 /01/ 2003, que dispões sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e
africana e indígena
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- Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999 e no Decreto n° 4.281, de junho de 2002, que
dispõe sobre Políticas de educação ambiental.
- Parecer CNE/CP nº 8/2012 que dispõe sobre as Diretrizes Nacionais para a Educação
em Direitos Humanos.
Disciplinas optativas: LIBRAS, Cultura Brasileira, Meio Ambiente e Sustentabilidade,
Filosofia, Sociologia, Lógica, Estética, Teoria da Comunicação, Marketing, Metodologia
Científica, História da Comunicação Direção de atores e modelos, Edição de Vídeo.
Flexibilização Curricular 296
Optativa I 34
Optativa II 34
Optativa III 34
Optativa IV 34
Atividade Complementares 160
Importante ressaltar neste eixo as “Atividades Complementares” que auxiliam no
processo de formação do aluno por meio do incentivo à participação em atividades artísticas e
culturais diversas. Busca, assim, que o aluno saia de sua “zona de conforto” e que sempre
expanda suas próprias referências de maneira autônoma e independente, isto é, para além da
sala de aula, cultivando, assim, o hábito e o gosto pela participação regular em tais atividades.
Para tanto o aluno deverá cumprir, de acordo com regulamento específico, um total de 160
horas de tais atividades, o que poderá ser realizado ao longo dos quatro semestres letivos do
Curso. Disciplinas deste eixo: Atividades complementares, de caráter obrigatório e
normatizadas por regulamento próprio, a serem cumpridas ao longo dos 4 semestres do curso.
Vale ressaltar este eixo terá um supervisor (Coordenador de Curso) que será responsável
pelo acompanhamento e validação das atividades complementares. Tal acompanhamento
permitirá, não apenas verificar quais conteúdos são de fato complementares a formação do
egresso, como também promover atividades de interesse do profissional de Produção
Audiovisual.

Desenho Curricular do Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual:
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CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

Disciplinas

CH

1º Semestre
Introdução ao Audiovisual : História e Estética

34

Antropologia Teológica

34

Fotografia Digital

34

Edição de Imagens

34

Leitura e Produção de Texto

34

Iluminação I: Projetos audiovisuais e Eventos

34

Fundamentos da Produção Audiovisual I: Física e Ótica

34

Fundamentos da Indústria Audiovisual

34

Inglês Instrumental: Leituras Técnicas e Vocabulário

34

Optativa I

34

Atividades Complementares I

40

Projeto Interdisciplinar I

68
448
Disciplinas

CH

2º Período
Televisão Digital e Internet

34

Video Digital

68

Produção de Roteiro

34

Iluminação II: Sistemas de montagem e operação

34

Fundamentos da Produção Audiovisual II: Eletricidade e Cálculo

34

Tecnologias de Sinais Audiovisuais

34

Projeto Técnico Audiovisual

34

Língua Inglesa

34

Optativa II

34

Atividades Complementares II

40

Projeto Interdisciplinar II

68
448

Disciplinas

3º Período

CH

Ética e Legislação do Audiovisual

34

Empreendedorismo e Marketing Pessoal

34

Laboratório de Produção Audiovisual I

34

Transmídia

34

Captação e Edição de Áudio

34
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Fundamentos da Produção Audiovisual III: Projeto, normas e execução

34

Tecnologia Digital para Sistemas Audiovisuais

34

Instalação e Integração de Sistemas Audiovisuais

34

Língua Espanhola I

34

Optativa III

34

Atividades Complementares III

40

Projeto Audiovisual I

68
448

Disciplinas

4º Período

CH

Filosofia da Tecnologia

34

Administração e Gestão de Empresas Audiovisuais

34

Laboratório de Produção Audiovisual II

34

Tópicos Avançados em Produção Audiovisual

34

Acústica e Sonorização de Ambientes

34

Fundamentos da Produção Audiovisual IV: Interação e aplicações práticas

34

Concepção, montagem e operação de Sistemas Audiovisuais

34

Gestão de Serviços e Programação em Projetos Audiovisuais

34

Língua Espanhola II

34

Optativa IV

34

Atividades Complementares IV

40

Projeto Audiovisual II

68
448
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Representação gráfica de um perfil de formação

Matriz Curricular do Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual
1º semestre

2º semestre

3º semestre

34

Inglês Instrumental:
Leituras técnicas e vocabulário

34

Antropologia Teológica

34

Leitura e Produção de Texto

34

Iluminação I: Projetos audiovisuais
e eventos

34

Iluminação II: Sistemas de
montagem e operação

34

34

Edição de Imagens

34

Tecnologias de Sinais Audiovisuais

34

Fundamentos da Produção
Audiovisual I: Física e Ótica

34

34

Fotografia Digital

34

Introdução ao Audiovisual :
História e Estética

34

Língua Inglesa

34

Língua Espanhola I

34

Língua Espanhola II

34

Filosofia da Tecnologia

Laboratório de Produção
Audiovisual I

34

Laboratório de Produção
Audiovisual II

34

Transmídia

34

Tópicos Avançados em Produção
Audiovisual

Fundamentos da Produção
Audiovisual II: Eletricidade e
Cálculo

34

Fundamentos da Produção
Audiovisual III: Projeto, normas e
execução

34

Fundamentos da Produção
Audiovisual IV: Interação e
aplicações práticas

68

Vídeo Digital

34

Captação e Edição de Áudio

34

Acústica e Sonorização de
Ambientes

34

Televisão Digital e Internet

34

Tecnologia Digital para Sistemas
Audiovisuais

34

Concepção, montagem e operação
de Sistemas Audiovisuais

34

Produção de Roteiro

34

Empreendedorismo e Marketing
Pessoal

34

Administração e Gestão de
Empresas Audiovisuais

34

Ética e Legislação do Audiovisual

34

Instalação e Integração de
Sistemas Audiovisuais

34

Fundamentos da Indústria
Audiovisual

34

68

Projeto Interdisciplinar I

68

Projeto Interdisciplinar II

68

Projeto Audiovisual I

68

Projeto Audiovisual II

34

Optativa I - LIBRAS

34

Optativa II

34

Optativa III

34

Optativa IV

40

Atividades Complementares I

40

Atividades Complementares II

40

Atividades Complementares III

40

Atividades Complementares IV

448

Total do 1º Semestre

448

Total do 2º Semestre

448

Total do 3º Semestre

448

Total do 4º Semestre

34

Projeto Técnico Audiovisual

Eixos

Total de
Horas por
Eixo

Conteúdo de Formação
Básica

238

Conteúdo de Formação
Específica

714

Conteúdo de Formação
Ampliada

136

Conteúdo de Formação
Profissional

408

Flexibilização Curricular

296

4º semestre

Gestão de Serviços e Programação
em Projetos Audiovisuais

1792

Total de
Horas do
Curso

1792
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Vale ressaltar que cada eixo terá um supervisor que será responsável pelo
acompanhamento dos conteúdos e das disciplinas não apenas no sentido horizontal (ao
longo do Curso), mas também vertical (no decorrer de cada semestre letivo). Tal
acompanhamento permitirá assim, não apenas evitar eventuais repetições de conteúdo,
como também promover a continuidade de conteúdos programáticos caros à formação do
futuro profissional do audiovisual.
Da mesma forma, ao final de cada período letivo serão desenvolvidos projetos
interdisciplinares, devidamente regulamentados, que permitirão ao aluno apresentar o
resultado do processo de uma produção audiovisual específica a partir da integração das
disciplinas estudadas em cada semestre.
Os conteúdos curriculares oferecidos pelo Curso Superior de Tecnologia em
Produção Audiovisual propiciam a formação planejada para o perfil do egresso,
garantindo que os objetivos do projeto pedagógico se estabeleçam efetivamente.
Além do conteúdo programático das disciplinas em si, é possível observar uma
estrutura progressiva (horizontal) da matriz curricular do Curso, de modo que o aluno
possa desenvolver suas habilidades e competências na medida em que avança no Curso.
A partir desta concepção de progressão discente, a elaboração da matriz curricular do
Curso, e seus respectivos conteúdos programáticos, também levaram em conta a melhor
integração das disciplinas de um mesmo período (estruturação vertical) – processo este
evidenciado pela realização do projeto interdisciplinar.
Os projetos interdisciplinares, que buscam a integração vertical dos conteúdos
curriculares serão estabelecidos a partir de trabalhos com temáticas definidas e
operacionalizadas de acordo com as particularidades de cada disciplina. Haverá uma
disciplina que será responsável por convergir os diferentes esforços de forma a integrar
um conteúdo unificado e transversal, permitindo ao discente a compreensão das relações
entre diferentes conhecimentos. Acreditamos também haver, conforme explicitado no
item anterior, um balanceamento qualitativo entre as disciplinas teóricas, práticas e
teórico-práticas, o que vai ao encontro do preconizado nas diretrizes da área, no mercado
de trabalho, nos objetivos do Curso, no perfil profissional do egresso, assim como no
próprio perfil da Mantenedora. Em outras palavras, a estruturação dos conteúdos
programáticos na matriz curricular, bem como as estratégias didático pedagógicas
adotadas partem do princípio da indissociabilidade entre teoria e prática; de que
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conhecimentos históricos, técnicos, artísticos e teóricos são fundamentais no
desenvolvimento da crítica e da sensibilidade necessárias ao produtor audiovisual.
O audiovisual é, desde sua origem, intrinsecamente ligada à questão da técnica,
estando, portanto, suscetível e vulnerável a transformações não apenas tecnológicas em
si, mas também metodológicas, conceituais e sociais. De acordo com as DCNs e com o
Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, tais cursos devem manter-se
sempre atualizados em relação a estas transformações, contando, preferencialmente, com
profissionais com experiência de mercado em seu corpo docente.

7. METODOLOGIA E AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM
A FAPCOM leva em conta o cenário político, sociocultural, econômico, científico
e educacional, que se projeta para o futuro, na elaboração do seu planejamento
institucional. Para tanto, faz-se necessário o acompanhamento da discussão dos
paradigmas da ciência contemporânea, procurando, a partir deles, sustentar os princípios,
políticas e ações para melhor se pensar o mundo. A concepção educacional da FAPCOM
tem como princípio que, embora o objetivo da ciência continue sendo o de tornar
inteligível o mundo, construindo um conhecimento sistemático da realidade, a ciência se
constrói sobre a procura crítica da verdade, sobre o contínuo questionamento das teorias
e dos processos de investigação e, assim, a opção epistemológica da IES assenta-se sobre
tal paradigma.
As atividades de ensino – inseridas nos projetos pedagógicos de seus cursos –
precisam estar em consonância com este documento, ao se desenvolver o processo ensino
aprendizagem. Assim, traçar objetivos de ensino não pode mais equivaler a objetivar
conteúdos; consiste antes em identificar situações-problema com as quais o aluno deverá
lidar, para o que deverá acessar, sistematizar e utilizar os conhecimentos disponíveis e
necessários.
A metodologia de avaliação de ensino-aprendizagem tem caráter formativo, ou
seja, é desenvolvida no decorrer do processo, acompanhando a construção do
conhecimento pelo discente e indicando tanto a este como ao docente as estratégias que
devem ser adotadas para o aprimoramento do desempenho. Considerando-se que a
formação do profissional envolve aprendizado, no âmbito dos conceitos, procedimentos
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e atitudes, busca-se a utilização de instrumentos variados de avaliação, de acordo com as
características e necessidades de cada disciplina, tendo em vista os objetivos a serem
alcançados e, em última instância, a própria formação do profissional desejada.
a) Procedimentos do processo de avaliação de aprendizagem
A avaliação de aprendizagem, no Curso Superior de Tecnologia em Produção
Audiovisual, é concebida como processo. Debruçando-se nesse paradigma, torna-se
imperativa a utilização de variados instrumentos de avaliação, adequados às
características dos diferentes componentes curriculares, a fim de permitir a avaliação das
competências e habilidades previstas na formação do aluno, assim como no perfil do
egresso.
Esses instrumentos são aplicados pelo professor, na primeira avaliação bimestral,
não interrompendo o percurso da disciplina. Dessa forma, o processo pedagógico é
conduzido de forma contínua e processual, sem a separação entre os instrumentos de
avaliação e as atividades de ensino-aprendizagem cotidianas de sala, tornando-se parte
integrante da análise de verificação do desempenho dos alunos em todas as suas
instâncias.
Como resultado desse processo, o professor realiza suas atividades com maior
efetividade e autonomia, pois adota novos procedimentos pedagógicos diante dos
resultados alcançados, lançando mão de instrumentos mais adequados à especificidade e
complexidade do assunto, bem como às necessidades dos alunos.
Pode-se ainda compartilhar com Hadji (2010) a ideia de que a avaliação formativa
é, primordialmente, aquela que informa ao estudante sobre o seu processo de
aprendizagem, permitindo-lhe a retomada dos problemas apresentados ainda durante este
mesmo processo. Neste sentido, para este autor, implantar uma avaliação efetivamente
formativa deve ser mais questão de não perder de vista os objetivos, contexto e sentido
das atividades, do que uma questão técnica.

b) Avaliação Processual
A avaliação processual, ao pressupor ação contínua e formativa, deve expressar o
desempenho do discente nas ações desenvolvidas para averiguar a aprendizagem, bem
como a sua evolução no decorrer do processo. A avaliação processual desenvolvida ao
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longo do período letivo envolve ações distribuídas em diferentes etapas, às quais
correspondem devolutivas do processo ao discente. As ações passíveis de serem
desenvolvidas no decorrer da Avaliação Processual são preleções, debates, pesquisas
teóricas ou de campo, exercícios, trabalhos práticos, seminários, excursões, estudos de
caso, painéis, relatórios, resenhas, artigos, ensaios, avaliações escritas, teóricas ou
práticas, devendo nestas serem contemplados os conteúdos atitudinais, procedimentais e
conceituais.

c) Diagnóstico e registro do Desempenho Acadêmico
Na FAPCOM, o desempenho acadêmico disciplinar fundamenta-se no exercício
constante, reflexão e na revisão de metodologias, a partir dos resultados obtidos em cada
etapa e, também, de sugestões advindas de grupos de estudos, fóruns, palestras,
calendário de reuniões com discentes e outros mecanismos integradores do processo de
avaliação.
Como exemplo, pode-se citar a Prova Global, um instrumento de avaliação
contínuo e integrado, que tem como objetivo aproximar o aluno dos acontecimentos, das
atualidades e dos conteúdos de formação geral e específica. Ou seja, a Prova Global é, ao
lado do conteúdo programático das disciplinas, importante instrumento preparatório para
possível participação em exames, provas e concursos que o discente venha prestar fora
da Faculdade, possibilidade cada vez mais disponível de carreira profissional.
Toda sistematização do processo é norteada por um cronograma de atividades, em
que se enfatiza, em diversos momentos, a sensibilização de todos os envolvidos no
processo de ensino-aprendizagem, a fim de se conscientizar para a importância do
processo de avaliação, bem como a eficácia do processo ensino-aprendizado, primando
pela constante adequação do projeto pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em
Produção Audiovisual.
Atendida, em qualquer caso, a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por
cento) às aulas e demais atividades, são considerados aprovados na disciplina, os alunos
que obtiverem média de aproveitamento igual ou superior a 8,0 (oito), que, neste caso,
ficam dispensados do exame final. Mediante exame, o aluno que, tendo obtido média de
aproveitamento inferior a 8,0 (oito) e não inferior a 4,0 (quatro), obtiver final igual ou
superior a 6,0 (seis).
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No Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual os procedimentos dos
processos de ensino e aprendizagem são acompanhadas pela coordenação de curso, pelo
NDE e pelo Colegiado de curso com o objetivo de aprimorar práticas e potencializar
atividades do processo de ensino e aprendizagem, contribuindo para ampliação dos
conhecimentos e da construção de processos avaliativos que integrem disciplinas em
atividades teórico-práticas e possibilitem aos discentes vivenciar situações desafiadoras e
aos docentes compartilhar conteúdos e estratégias avaliativas.

DA AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR
Art. 53 - A avaliação do desempenho escolar, parte integrante do processo ensinoaprendizagem, é feita por disciplina e incide sobre a frequência e o aproveitamento
escolar.
Art. 54 - A frequência às aulas e demais atividades escolares, permitida apenas
aos matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas.
§ 1º - Independente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na
disciplina o aluno que não obtenha frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por
cento) das aulas e demais atividades programadas.
§ 2º - A verificação e registros de frequência são de responsabilidade do Professor,
para efeito do parágrafo anterior, da Secretaria.
§ 3.º - A ausência coletiva às aulas por uma turma implica a atribuição de faltas a
todos os alunos da mesma, não impedindo que o professor considere lecionado o conteúdo
programático planejado para o período em que a ausência se verificar devendo o fato ser
comunicado pelo professor ao Coordenador do Curso.
Art. 55 - O aproveitamento escolar é avaliado através de acompanhamento
contínuo ao aluno e dos resultados por ele obtidos nas provas, exercícios, projetos,
relatórios e demais atividades programadas em cada disciplina.
§ 1º - A avaliação de desempenho do aluno em cada uma destas atividades é feita,
atribuindo-se uma nota expressa em grau numérico de 0 (zero) 10 (dez), com aproximação
até décimos.
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§ 2o - De conformidade com o que prevê a legislação pertinente (LDB, art. 47, §
2o), a FAPCOM pode promover, reconhecendo o aproveitamento discente extraordinário.
Art. 56 - A média de aproveitamento em cada disciplina corresponde à média
aritmética das notas de aproveitamento que os professores atribuem aos alunos
semestralmente, baseados em trabalhos escolares e exercícios práticos relacionados com
a matéria lecionada ou com o treinamento recebido em campo.
§ 1º - Faculta-se aos professores a formação das notas de aproveitamento com uma
média aritmética, simples ou ponderada, de dois ou mais trabalhos, quer na forma de
prova escrita, prova oral, quer na forma de exercícios por eles atribuídos aos alunos.
§ 2º - É obrigatória a entrega à Secretaria, em cada semestre, do resultado de pelo
menos uma prova escrita ou oral com as respectivas notas de aproveitamento.
§ 3º - O aluno que deixar de comparecer às verificações de aproveitamento na data
fixada, pode ser concedida prova substitutiva, desde que requerida no prazo de até 5
(cinco) dias da avaliação e/ou do evento referido.
§ 4º - É obrigatória a entrega, ao término do Curso, do trabalho de conclusão de
curso (monografia).
Art. 57 - Atendida, em qualquer caso, a freqüência mínima de 75% (setenta e cinco
por cento) às aulas e demais atividades, são considerados aprovados na disciplina:
I - Os alunos que obtiverem média de aproveitamento igual ou superior a 8,0
(oito), que neste caso ficam dispensados do exame final.
II - Mediante exame, o aluno que, tendo obtido média de aproveitamento inferior
a 8,0 (oito) e não inferior a 4,0 (quatro), obtiver final igual ou superior a 6,0 (seis).
Parágrafo único - A média final do inciso II é a média aritmética entre a média de
aproveitamento e a nota obtida no exame final.

7.1 Tecnologias de informação e comunicação – TICs no processo ensinoaprendizagem
Com a perspectiva de aprimorar as redes de comunicação, promovendo a interação
e a participação constante e efetiva de seu corpo social, a FAPCOM implantou o Espaço
do Aluno e a Central do Professor. Trata-se de um canal para ampliar o relacionamento
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entre docentes, coordenadores e discentes na elaboração e organização do fazer
acadêmico.
Na FAPCOM, a utilização das tecnologias acontece de forma processual de modo
que se possam acompanhar permanentemente os paradigmas educacionais, em especial,
os que envolvem o processo ensino e aprendizagem adequando-os à nova realidade.
O planejamento, as aulas e materiais de apoio e avaliação publicados com
antecedência provocam um aumento significativo na qualidade das aulas e um
aproveitamento melhor do tempo em sala de aula, que passa a ser dedicada ao
aprofundamento do conteúdo, além de facilitar e incentivar a interdisciplinaridade,
permitindo o acesso aos planos de ensino, propostas de atividades e outros materiais.
Em atendimento a estas bases e, de forma planejada, continuaremos a colocar em
prática novas estratégias pedagógicas para inseri-las no contexto de sala de aula.
Ressaltamos a importância cotidiana no uso das tecnologias como contribuição
para o processo de ensino-aprendizagem. Neste processo, qualificar o professor tendo em
vista a renovação das estratégias pedagógicas usadas em sala de aula e para o uso de
recursos computacionais no contexto educativo, torna-se imperativo para que os discentes
possam desempenhar um papel mais dinâmico em seu processo de aprendizagem. Além
disso, objetivamos o desenvolvimento de competências básicas para o uso de ambientes
virtuais de aprendizagem, a produção e publicação de materiais didáticos e a capacitação
para o uso de recursos multimídia.
O corpo discente, servindo-se destes espaços, tem uma ferramenta que intensifica
seu relacionamento com docentes e com a Instituição, possibilitando ver as aulas
disponibilizadas, ler avisos deixados para sua turma, entregar trabalhos solicitados por
seus docentes, realizar avaliações e exercícios.
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8. SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE CURSO
As ações acadêmico-administrativas, em decorrência das autoavaliações e das
avaliações externas, no âmbito do curso, estão previstas, posto que estas se revelam de
fundamental importância para a qualificação do projeto pedagógico de curso.
Os mecanismos institucionais de avaliação do PPC são práticas e procedimentos
adotados institucionalmente. A responsabilidade é compartilhada pela Coordenação de
Curso, Núcleo Docente Estruturante (NDE) e Colegiado. Ademais, devemos considerar
a função precípua, na deliberação e avaliação assumida pela Comissão Própria de
Avaliação - CPA. Seu papel implica a análise e o cumprimento permanentes de aspectos
imprescindíveis para os avanços institucionais e de curso.
Assim, os resultados das avaliações externas e de autoavaliação serão
consideradas no âmbito do curso, a fim de propiciar subsídios à reflexão do Projeto
Pedagógico e de seu desenvolvimento. A convalidação da qualidade do curso deve pautarse pela constante autoavaliação de suas ações. A autoavaliação está disposta de forma a
desenvolver mecanismos e instrumentos que permitam a reavaliação da qualidade do
processo educacional proposto, considerando-se os princípios básicos de globalidade,
comparabilidade, legitimidade dos procedimentos, divulgação dos dados e conclusões,
sem recorrer a mecanismos de punição, além de se basear em critérios essenciais à
avaliação, tais como utilidade, viabilidade, exatidão e ética. O processo de avaliação do
Curso ocorrerá enquanto um processo contínuo, considerando-se mecanismos e
metodologias que delineiam diagnósticos, que propiciem a tomada de decisão, por meio
da análise e reflexão de dados quantitativos e qualitativos referentes ao Curso e sua
especificidade e a este acrescido, de forma contextual, o perfil da autoavaliação da IES e
das avaliações externas, tais como avaliações in loco, ENADE - Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes, CPC - Conceito preliminar de cursos, dentre outros
instrumentos.
Uma das etapas da autoavaliação de Curso visa diagnosticar o perfil do discente
ingressante enquanto instrumento fundamental para o processo pedagógico, já que
permite traçar estratégias e definir ações precisas de nivelamento de estudos, a fim de se
evitar a evasão.
A proposta de autoavaliação de Curso contempla instrumentos avaliativos que têm
como principais objetivos o autoconhecimento do Curso e das suas ações, de forma a
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assegurar sua qualidade, bem como produzir conhecimentos a partir de diagnóstico,
planejamento e execução de atividades avaliativas, propiciando um programa sistemático
e participativo desse processo.
A metodologia da autoavaliação de Curso será desenvolvida utilizando-se de
indicadores que consideram o perfil Institucional e, também, as especificidades do Curso,
e ainda, processos avaliativos externos, de pertinência, a fim de subsidiar a
comparabilidade. Esta metodologia articuladora entre documentação, dados e indicadores,
tem como objetivo levar à construção de um perfil esclarecedor sobre o Curso. A
sistematização do processo será norteada por um cronograma de atividades, em que se
enfatiza, em diversos momentos, a sensibilização de todos os envolvidos no processo de
ensino-aprendizagem, a fim de se conscientizar para a importância da ação avaliativa. Outro
aspecto a ser considerado, é a avaliação de egressos, como de fundamental importância para
a atualização do projeto pedagógico e da trajetória do curso.
A proposta do curso, seu andamento, são os elementos que realizam a ponte, a
interface entre o estudante, o mercado e a instituição. O curso exerce o papel mediador
das diferentes necessidades, anseios e realidades. Na rotina do ensino é ele que articula a
interrelação de cada instância e dessa forma torna-se figura central para o cumprimento
da missão pedagógica da FAPCOM, que busca através da educação possibilitar
emancipação aos estudantes.
Dessa forma a FAPCOM concebeu a proposta pedagógica do curso levando em
consideração sua natureza complexa e prática que agrega um perfil de estudante variado,
aqueles que já atuam e aqueles que buscam uma formação direcionada. Esta realidade
complexifica a relação entre os diferentes atores envolvidos no processo de construção
do conhecimento. Partindo do pressuposto que a estrutura do curso é um organismo vivo
é essencial a elaboração de processos avaliativos capazes de fornecer informações e
contribuir com a autoavaliação, esta que intensifica o vínculo e o compromisso com o
aproveitamento do estudante.
A partir das avaliações a IES é capaz de lidar com essa realidade multiconstituída
de maneira consciente e dinâmica acompanhando assim o movimento natural do universo
acadêmico abrindo espaço para a mudança, a revisão das propostas, sempre que
necessário. Acreditamos que a autoavaliação dos cursos superiores deve ter papel
mediador (HOFFMAN, 2003), processual (LUCKESI, 2011) e diagnóstico e para isso
conta com sistemas internos, institucionais e externos.
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Os instrumentos internos de avaliação de curso são: Pesquisa de satisfação, Envio
de instrumentos de avaliação a coordenação, Reuniões com NDE, com o colegiado de
curso, com representantes de sala e a Prova Global. A responsabilidade dos instrumentos
de avaliação é compartilhada pela Coordenação de Curso, assim como pelo Núcleo
Docente Estruturante (NDE) e Colegiado de curso, contando com o apoio da Secretaria
Acadêmica.
Para além desses instrumentos de avaliação interna, o Curso Superior de
Tecnologia em Produção Audiovisual da FAPCOM contará também com as avaliações
externas realizadas pelo Ministério da Educação - MEC através das visitas de autorização
de curso, reconhecimento e renovação de reconhecimento que por meio do ciclo SINAES
gera os indicadores necessários para qualificar um curso e a instituição. Contamos ainda
com o processo de avaliação institucional conduzido pela equipe da CPA, que anualmente
produz relatórios sobre como está o andamento das propostas constantes no PDI da
FAPCOM.

Avaliação interna
Consideramos avaliação interna os instrumentos criados e propostos pela própria
equipe gestora do curso, coordenador e NDE. Instrumentos estes que foram construídos
a partir da concepção político pedagógica da IES e do curso, das experiências anteriores
com outros cursos de graduação, somada as DCNs. O objetivo deste tipo de avaliação
busca fortalecer a flexibilidade da equipe frente às características de cada nova turma.
Buscando promover esta avaliação contínua a FAPCOM organizou mecanismos
internos que fossem capazes de gerar informação sobre o andamento e aproveitamento da
aprendizagem, a validade e atualização do curso diante da missão institucional da IES,
das DCNs e do mercado de trabalho. Abaixo apresentamos os mecanismos avaliação do
curso.

Pesquisa de satisfação
A partir das reuniões de NDE propôs-se um formulário de avaliação que abordasse
aspectos gerias e específicos do curso para que pudéssemos criar uma análise transversal
e interdisciplinar. Para isso, pensamos que ao avaliar a opinião dos diferentes grupos de

91

atores envolvidos poderia nos trazer a relação entre o micro e o macro universo
integrantes da rotina acadêmica. Nesse sentido ficou estabelecido que alunos, professores
e coordenadores responderiam questões sobre especificidades da proposta pedagógica do
curso, sobre os articuladores do conteúdo e os gestores dos processos pedagógicos /
institucionais.
Os estudantes respondem questões sobre o curso, o professor/disciplina, o
coordenador, a turma, a IES e faz uma auto-avaliação. Os professores respondem sobre a
turma, o curso, o coordenador, o aluno, a IES e também realizam uma auto-avaliação. E
finalmente o coordenador responde sobre os professores, o curso, a IES e sobre sua
própria atuação/condição. Com isso acreditamos ampliar o espectro de indicadores das
relações institucionais e de ensino-aprendizagem no âmbito da proposta geral do curso.

Envio de instrumentos de avaliação para a coordenação
A cada bimestre, é estabelecido, no Calendário institucional, prazo para que os
professores encaminhem suas provas e demais instrumentos de avaliação para a
Secretaria Acadêmica da instituição. Tal prática possibilita à Coordenação aferir a
convergência entre o Plano de Disciplina e a avaliação. Ademais, o Núcleo Docente
Estruturante (NDE) acompanha o processo subsidiando a Coordenação de Curso.

Núcleo Docente Estruturante (NDE) e Colegiado de Curso
O Núcleo Docente Estruturante (NDE) e o Colegiado de Curso são órgãos
institucionais determinantes no processo de avaliação do projeto pedagógico do curso.
Todavia, o Colegiado de curso é composto por todos os professores do curso e sua função
tem um caráter mais administrativo. Por outro lado, o NDE é composto por um número
menor de professores e suas responsabilidades têm aspectos exclusivamente pedagógicos.
No que compete ao NDE como grupo criador da proposta do curso, este acompanha a
rotina do curso através das reuniões semestrais e através da atuação do coordenador que
por sua vez atualiza, reflete e gerencia as principais questões relativas ao conteúdo e a
prática discente e docente.
Reuniões com representantes de sala
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Ao final do semestre, ou anteriormente por motivo de solicitação, a coordenação
de curso se reunirá com os representantes de sala. Os objetivos destes encontros são:
manter a proximidade da coordenação com o cotidiano discente, esclarecer dúvidas,
registrar sugestões, escutar reclamações e propor soluções para problemas apresentados
pelos alunos. Além dos representantes de sala, qualquer aluno possui canal direto de
comunicação com a coordenação por e-mail ou por horário previamente agendado.

Prova Global
A Prova Global é parte fundamental de nosso processo de autoavaliação, e nesse
caso de caráter estritamente pedagógico. A Prova Global corresponde à avaliação
realizada semestralmente por todos os alunos de nossa escola. Esta é composta por três
cadernos de 20 questões cada um, sendo que cada caderno tem um peso relativo diferente
na composição da nota final da Prova Global: caderno da Área = 25% da nota da Prova
Global; caderno de Formação Geral = 25% da nota da Prova Global; e, caderno de Livro
Texto = 50% da nota da Prova Global.
A partir dessa estrutura de exame, visamos aferir continuamente o aprendizado do
estudante, com as questões específicas verificamos se o projeto está sendo colocado em
prática adequadamente, se este projeto tem fluidez, atualização e pertinência para a
formação discente. As questões de formação geral trazem indicadores sobre as disciplinas
de tronco comum, direcionadas à construção integral do egresso ligada ao perfil
institucional da FAPCOM, por fim as questões sobre o livro-texto objetivam o estímulo
à leitura e ao autodesenvolvimento. Portanto, a Prova Global é um instrumento de
acompanhamento da evolução dos alunos, permitindo: cotejar resultados por habilitação,
período e turno com o conteúdo estabelecido pelo MEC, aferir se o conteúdo previsto nos
programas é desenvolvido em salas de aula e, sobretudo, verificar o rendimento e o
desenvolvimento de seus alunos.

Avaliação Institucional - Comissão Própria de Avaliação (CPA)
A atuação da CPA desde a criação da Lei de nº 10.861, de 2004, (do SINAES)
vêm a cada ano ganhando mais importância, pois insere as CPAs na via arterial das IES,
com a importante atribuição de planejar, organizar e promover os processos internos de
avaliação institucional e dos cursos ofertados. Mais do que isso, institui que a Comissão
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acompanhe e avalie os planos de melhorias institucionais, de cursos e a execução dos
protocolos de saneamento de deficiências identificadas nas avaliações do MEC e nas
ações de supervisão da SERES - Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação
Superior. A implantação de uma cultura de autoavaliação institucional é desafiadora, pois
deve contemplar a análise global e integrada das dimensões, estruturas, relações,
compromisso social, atividades, finalidades e responsabilidades sociais da IES,
especialmente, através das dez dimensões previstas na Lei do Sinaes.

Avaliação externa
Conduzido pelo Ministério da Educação e outras instâncias legais ligadas ao
MEC, as IES contam hoje com um sistema integrado de coleta de informação para avaliar
a atuação das instituições de ensino. O Ciclo SINAES, busca o aperfeiçoamento da gestão
da educação e dos processos administrativos através de instrumentos como o ENADE, e
as visitas in loco de autorização de novos cursos, renovação das autorizações,
credenciamento institucional e recredenciamento, aos quais baseados em diferentes
variáveis geram índices importantes que balizam a atuação das IES no território nacional.
O ponto de vista distanciado do cotidiano institucional do avaliador possibilita a
contemplação das instâncias global e local que geram um conhecimento diferente sobre
o fazer da IES. Nesse sentido, a FAPCOM incorpora com análise e debate o olhar externo
capaz de fornecer o amadurecimento da autoimagem institucional, viabilizando o melhor
desempenho da IES perante a sociedade.
Além do MEC, o constante contato com profissionais do mercado, seja por
participação em eventos promovidos pela FAPCOM ou em retorno de atividades de
estágio e reuniões com a coordenação e NDE, por exemplo, também possibilitará um
retorno qualitativo sobre o projeto do curso e o perfil de seus alunos e egressos.

Análise geral
As informações e dados, quantitativos e qualitativos, levantados pelos
instrumentos internos e externos, componentes do sistema de avaliação do Projeto de
Curso, serão analisados e discutidos pela coordenação junto com a Diretoria da
Instituição, Colegiado de Curso, NDE, discentes e profissionais do mercado.
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Em um segundo momento, será elaborado, conforme demanda detectada, um
plano de mudanças e de melhorias, acompanhados de respectivas listas de ações e
cronograma de execução, que será submetido a aprovação do NDE do Curso e da
Diretoria da FAPCOM – quando for o caso.
Posteriormente, depois de suas execuções e implementações, estas ações serão
avaliadas pelas instâncias aqui citadas para verificação de sua eficácia e eventual
necessidade de novos ajustes – neste caso, submetendo-se novamente ao processo aqui
descrito.
Diante do exposto, evidencia-se a mobilização da Instituição para constituir e dar
andamento ao procedimento de verificação e análise do projeto pedagógico. Não há
dúvida de que vários pontos positivos na gestão acadêmica e pedagógica da FAPCOM e
dos próprios Cursos são alcançados em função de tais procedimentos, implicando a
atualização e melhoria permanente das ações pedagógicas da instituição.

95

9. ATIVIDADES COMPLEMENTARES
As Atividades Complementares representam uma série de atividades realizadas
pelo discente no período extra aula, dentro ou fora das dependências da Instituição. Seu
caráter complementar se dá pela soma de experiências e conhecimentos à sua formação
profissional e humanista. Seus objetivos são, portanto, de complementar e enriquecer a
formação interdisciplinar do discente por meio de práticas que possibilitem a ampliação
de suas referências e repertório, assim como o estabelecimento de relações entre os
diversos saberes adquiridos na vida acadêmica.
No Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual, cada aluno deverá
integralizar o total de 160 horas de atividades ao longo dos quatro semestres de duração
do Curso. Não há limite, mínimo ou máximo, de realização de atividade por semestre,
desde que o aluno respeite o sistema de créditos - de acordo com o apresentado no
regulamento.
As Atividades Complementares estão organizadas e classificadas em diferentes
grupos, de acordo com suas características próprias. Também possuem diferentes
atribuições de carga horária e limite máximo ("teto") de realização por semestre. Assim,
não é possível que o aluno valide eventuais horas excedentes de um único tipo de
atividade realizada, devendo buscar não apenas a quantidade, mas a diversidade de
atividades a fim de expandir as experiências e referências.
Os procedimentos de matrícula e prazos devem ser administrados pelos alunos em
consonância com a secretaria como forma de possibilitar a autogestão profissional. Vale
ressaltar a possibilidade de validação das horas mediante o aproveitamento de disciplina
optativa além daquelas previstas na matriz curricular. Isto é, do aluno cursar qualquer
disciplina de qualquer outro Curso da FAPCOM pode validar até 40 horas semestrais de
atividade mediante aprovação (nota e frequência) nesta disciplina optativa.
O aluno só poderá validar as atividades completas e realizadas no semestre em
curso. Não é permitido, portanto, cadastrar no semestre atual atividades realizadas em
semestres anteriores. No entanto, atividades realizadas no período de férias letivas
poderão ser validadas no semestre subsequente.
O aluno deverá encaminhar por meio de arquivos digitais a documentação
referente às atividades realizadas naquele semestre letivo de acordo com o descrito no
regulamento próprio (anexo).
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Quem avalia as atividades complementares é o coordenador de curso. Em caso de
realização de atividade fora do escopo do regulamento, não comprovação de realização,
falta ou carência de justificativa de realização ou qualquer outra irregularidade, é
facultado ao coordenador de curso a não validação das referidas horas. Abaixo seguem
os grupos de atividades que serão consideradas na constituição do curso:
GRUPO 1 - Atividades Externas à Faculdade
Atividades Artísticas e Culturais (participação autoral em atividades artísticas e
culturais tais como: exposições, mostras, eventos, festivais, etc.).
Cursos (participação em cursos presenciais ou on-line e workshops que trabalhem
conteúdos específicos do Curso).
Eventos Técnico-científicos e congressos - ouvinte (participação congressos e
seminários como ouvinte).
Visitas Técnicas (visitas em estúdios, laboratórios, empresas, feiras e eventos
relacionados ao Curso).
Visitas Culturais (visitas em exposições de museus, bienais de arte ou design;
espaços e patrimônios artísticos e culturais).
Palestras como ouvinte (relacionadas às áreas do curso)
Filmes (sala de cinema)

GRUPO 2 - Atividades de Extensão Comunitária/ Acadêmica
Trabalho Voluntário em Instituição do 3º setor
Cursos livres de aprimoramento acadêmico, cultural, profissional e tecnológico.
Participação em projetos profissionais orientados por professor (participação em
pesquisa docente e projetos vinculados à Instituição).
Participação como ouvinte em defesa de dissertação de mestrado ou tese de
doutorado com temas afins do Curso.

GRUPO 3 - Atividades de Iniciação Científica
Participação individual em Projetos de Iniciação Científica
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Participação em Grupos de Estudos (participação em grupos de estudos com a
supervisão de um professor).
Publicação de artigos em periódicos científicos nacionais / internacionais e anais
de Congressos.

GRUPO 4 - Atividades de Monitoria
Monitoria (participação em monitoria voluntária em eventos relacionados às áreas
do Curso).
Monitoria Voluntária (participação em monitoria voluntária de disciplinas
relacionadas ao Curso na Instituição)

GRUPO 5 – Disciplina Optativa
Cursar com aproveitamento, de nota e presença, disciplina extra ofertada na
Instituição.

GRUPO 6 - Atividades Específicas
Concursos da área (inscrição)
Concursos da área (seleção)
Concursos da área (premiação)
Filmes (sala de cinema)
Auxílio em montagem e instalação de exposição / evento audiovisual
Realização de projeto (participação de projeto próprio ou coletivo relacionado às
áreas do curso)
Além das atividades complementares, das aulas regulares, que envolverão
diferentes estratégias didático-pedagógicas, e das demais atividades apresentadas neste
projeto, O Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual da FAPCOM prevê
a realização de uma série de atividades complementares à formação de seu corpo discente.
Entre elas, podemos destacar: Semana do Curso, Estágio, Projetos Interdisciplinares,
Mecanismos de nivelamento e outras atividades de ensino (Inglês, Espanhol, Libras,
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Oficina de Redação, Compreensão e Gramática em Língua Portuguesa e Oficina de
Teatro), Bate-papo com profissionais da área, Aulas externas, Visitas técnicas
monitoradas, Mostra FAPCOM de Tecnologia e Simpósio de Comunicação da FAPCOM.

10. PROJETO AUDIOVISUAL (I E II)
O Projeto Audiovisual consiste em trabalho obrigatório de final de curso,
regulamentado pelo MEC desde 1988. Em algumas Instituições de Ensino recebe o nome
de Projeto Audiovisual I e II. Deve ser apresentado sob a forma de produtos de naturezas
técnica, tecnológica, conceitual e artística sempre acompanhado de um memorial
descritivo e analítico. Todos os alunos regularmente matriculados no terceiro e quarto
semestre do Curso devem realizar o Projeto Audiovisual, obedecendo o disposto em
regulamento próprio. No Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual o
Projeto Audiovisual deve ser realizado individualmente, sendo a produção e apresentação
de trabalhos coletivos permitida em situações excepcionais a serem analisadas pelo
Coordenador de Curso e pelo Orientador do Projeto Audiovisual. Os principais objetivos
do Projeto Audiovisual são:
- Levar o aluno a explorar as potencialidades da técnica e da linguagem
audiovisual, a elaborar e desenvolver um trabalho de pesquisa, reflexão e criação
audiovisual, apresentado em forma de Projeto Experimental.
- Permitir ao aluno identificar e relacionar os conhecimentos adquiridos durante o
Curso, exercitando o seu aprendizado no desenvolvimento de uma pesquisa, elaboração
de um conceito de criação e na defesa de um projeto, estabelecendo relações entre a
formação acadêmica e a prática profissional.
O Projeto Audiovisual consiste em três etapas: memorial descritivo e analítico,
projeto audiovisual e apresentação do projeto. O memorial descritivo e analítico deverá
apresentar: capa (nome da instituição, do curso, do aluno, do orientador, da banca
avaliadora, título do projeto, local, ano de apresentação), dedicatória (opcional),
agradecimentos (opcional), sinopse (600 caracteres sem espaço) em português, inglês e
espanhol, introdução do memorial (contendo obrigatoriamente os objetivos e
justificativas do projeto), conceito de criação, descrição da produção, recursos técnicos,
cronograma, orçamento, considerações finais, bibliografia, outras fontes / referências e
anexos (opcional).
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O projeto audiovisual em si deverá ser composto por, no mínimo uma peça de
produção audiovisual e sua referida montagem / exibição. O projeto deverá ser
obrigatoriamente inédito, isto é, concebido especialmente para este projeto. Cada projeto
deverá ser acompanhado de ficha técnica correspondente, contendo: nome do autor, título
da obra, técnica / material utilizado, dimensões, local, ano de realização e demais dados
que julgar necessário. As peças audiovisuais devem possuir excelência qualitativa,
conceitual, técnica e criativa.
A apresentação terá entre 20 e 30 minutos de duração, no qual o aluno deverá
apresentar e defender seu projeto perante uma banca examinadora. Neste tempo, poderá
utilizar quaisquer recursos, como projeção, por exemplo, devendo atentar para a
manutenção dos conceitos e linguagens explorados no projeto. Após a apresentação do
aluno, cada membro da banca, definido a partir de competência avaliativa, terá até 10
minutos para suas dúvidas, comentários e impressões sobre a apresentação e o projeto.
Em seguida, o aluno terá 5 minutos de réplica para comentar as observações e responder
dúvidas e questionamentos dos membros da banca. Um dos membros da banca deverá
ser, obrigatoriamente, externo à FAPCOM. Ao final, a banca se retira junto com o
orientador do projeto para deliberar em até 15 minutos. Ao orientador cabe apenas a
apresentação e condução da banca, podendo, em até 5 minutos, fazer seus comentários
finais após a deliberação da banca.
A apresentação do Projeto Audiovisual é considerada uma cerimônia pública,
aberta, portanto, à presença de qualquer interessado. Ao final, para todos os efeitos, os
Projetos Audiovisuais apresentados são considerados aprovados ou reprovados. Os
melhores projetos indicados pelas bancas serão encaminhados para o acervo do Curso e
participarão de eventos acadêmicos e culturais atinentes.
A orientação dos alunos será feita por professor definido em comum acordo no
início do terceiro período (semestre). O acompanhamento das atividades desenvolvidas
(orientação) será semanal em horários específicos destinados para tal fim. Cada aluno
desenvolverá um cronograma de atividades que servirá como instrumento de consulta da
execução do trabalho. Ao final do terceiro período, os projetos serão submetidos a uma
banca de qualificação, composta pelo orientador, o coordenador do Curso e um terceiro
professor. Nesta banca, o aluno deverá apresentar o desenvolvimento de seu projeto até
aquele ponto e explicar detalhadamente aquilo que será feito a seguir. Os alunos
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aprovados continuarão com o desenvolvimento do projeto no semestre seguinte e os
reprovados deverão cursar novamente a primeira etapa de orientação.
Os trabalhos indicados pela banca também poderão fazer novas apresentações no
semestre seguinte para alunos do curso e para uma banca extra, denominada banca de
mercado. Esta banca, opcional, permite aos alunos apresentarem seus projetos para
profissionais do mercado externos à FAPCOM, favorecendo assim o networking. A banca
de mercado não possui, portanto, caráter aprovatório ou curricular.
Os Projetos Audiovisuais deverão ser avaliados com parâmetros específicos e
integrados explicitados na ficha de avaliação, documento que permitirá retorno
qualitativo do orientador para seus alunos orientados. Os critérios de avaliação a serem
considerados são os seguintes:

Memorial Descritivo: (conteúdo, apresentação, conceito de criação, metodologia,
criatividade, comunicação e expressão textual e visual).
- Projeto Audiovisual: forma, conteúdo, temática, domínio técnico e tecnológico,
acabamento, apropriação conceitual, criatividade e diálogo com o atual estado da arte da
produção audiovisual.
- Apresentação oral: domínio do tema, clareza na exposição, organização, postura,
adequação e qualidade dos recursos utilizados, adequação ao tempo de exposição,
criatividade e qualidade das respostas.
Caso a banca julgue necessário, certos trabalhos poderão ter sua aprovação
condicionada à entrega de ajustes e correções, supervisionadas pelo orientador dentro do
prazo do corrente semestre letiva.
A avaliação da banca examinadora do Projeto Audiovisual é soberana. Eventuais
casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Curso, ouvidos professores
orientadores, NDE e alunos.

11. ESTÁGIO PROFISSIONAL
NÃO SE APLICA
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12. COORDENAÇÃO DE CURSO
A Coordenação de Curso, órgão executivo, é exercida por membro docente
aprovado por um processo seletivo e designado pelo Diretor da FAPCOM, pela Portaria
Normativa 1 de janeiro de 2015, ouvido o parecer da Pró-direção Acadêmica e da Pródireção Administrativa.

As atribuições do coordenador estão descritas no Regimento da Faculdade Paulus
de Tecnologia e Comunicação. Para tanto, desenvolve atividades relevantes ao contínuo
aprimoramento do curso, em termos de qualidade, legitimidade e competitividade, em
suas funções, a saber:

Política – conhecimento da área, estímulo aos docentes, defesa do contínuo
aprimoramento do curso, integração do curso ao mercado, dentre outros.

Administrativa- supervisão da infraestrutura física e tecnológica, da atualização
bibliográfica, da frequência docente e discente, indicação de admissões e demissões de
docentes e gerenciamento do curso, dentre outros;

Acadêmica – Convocar e presidir as reuniões do Colegiado de curso; Convocar e
presidir reuniões do NDE do curso; Zelar pela qualidade do curso; Propor as atividades a
serem inseridas no calendário escolar; Apresentar, semestralmente, ao Conselho Superior
e à Pró-direção Acadêmica, relatório de suas atividades e as relacionadas a seu curso;
Atender aos alunos, dirimindo dúvida e explicando o funcionamento da instituição;
Acompanhar os resultados da autoavaliação - CPA, tendo em vista a qualificação do
projeto pedagógico de curso; liderar o processo de construção do projeto pedagógico,
incentivar a incorporação das novas tecnologias, e acompanhar o estágio curricular
supervisionado; realizar reuniões periódicas com representantes de turmas; acompanhar
realização do tcc; organizar informações para avaliações externas.
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Institucional – Representar o curso junto ao MEC, às autoridades e órgãos da
FAPCOM; desenvolver interação com os conselhos profissionais e com a comunidade
interna e externa.

São atribuições do Coordenador de Curso, descritas no regimento da IES:

I - representar o curso junto ao MEC, às autoridades e órgãos da FAPCOM;
II - convocar e presidir as reuniões do Colegiado de seu curso;
III - zelar pela qualidade do curso;
IV - supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas, bem como
a assiduidade dos professores;
V - propor as atividades a serem inseridas no calendário escolar;
VI - deliberar sobre os pedidos de transferência e aproveitamento de estudos;
VII - apresentar, semestralmente, ao Conselho Superior e à Pró-direção
Acadêmica, relatório de suas atividades e as relacionadas a seu curso;
VIII - sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente;
IX - atender aos alunos, dirimindo dúvida e explicando o funcionamento da
instituição;
X - acompanhar os resultados da autoavaliação - CPA, tendo em vista a
qualificação do projeto pedagógico de curso;
X I - exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em Regimento próprio.
13. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE)
O Núcleo Docente Estruturante do Curso Superior de Tecnologia em Produção
Audiovisual é composto por professores com experiência acadêmica e profissional na
área e que foram responsáveis pela elaboração do PPC. O NDE acompanha o cotidiano
do Curso e auxilia a coordenação em deliberações e na implantação e realização do PPC.
Entre suas atribuições estão: contribuir para a consolidação do perfil profissional do
egresso, cuidar da integração interdisciplinar, indicar formas de incentivo à pesquisa e
extensão e zelar pelo cumprimento das DCNs no âmbito do Curso.
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O NDE foi nomeado pela Portaria nº5/2013, de 4 de outubro de 2013, e possui
Regimento próprio (anexo). O NDE é composto pelo coordenador de Curso mais cinco
docentes. Possui 100% dos professores com titulação em programa de pós graduação
stricto sensu, sendo que cinco destes (83,33%) são doutores e um (16,77%) mestre.
Todos os integrantes do NDE são professores do Curso, foram responsáveis pela
elaboração do PPC do Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual e
lecionarão disciplinas no 1º ano (1º e 2º semestres).
Todos possuem regime de trabalho parcial ou integral, sendo que quatro destes
atuam em tempo integral (dois terços ou 66,67%) e dois (um terço ou 33,33%) deles em
tempo parcial.
O NDE se reúne no início (planejamento) e no fim (balanço) de cada semestre
letivo. Sua constituição e atribuições atendem ao disposto na resolução nº1 de
17/06/2010, elaborada pela CONAES. As reuniões são documentadas em atas , às quais
são posteriormente a sua aprovação, são rubricadas, assinadas e fixadas no livro de atas
disponíveis para consulta.
A FAPCOM tem institucionalizado o NDE – Núcleo Docente Estruturante, com
normas definidas e em funcionamento em todos os cursos de graduação. Portanto, para o
curso proposto o NDE atuou de forma legítima na elaboração do projeto Pedagógico do
Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual, exercendo suas funções, de
acordo com os documentos institucionais e o previsto na Resolução CONAES supra
citada. Assim posto, o Núcleo Docente Estruturante do Curso Superior de Tecnologia em
Produção Audiovisual da FAPCOM tem como atribuições:
I. Atuar na concepção, consolidação e desenvolvimento do projeto pedagógico do
curso;
II. Atuar no processo contínuo de acompanhamento e atualização do projeto
pedagógico do curso;
III. Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
IV. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades
de ensino do currículo;
V. Incentivar o desenvolvimento das linhas de pesquisa institucionais;
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VI. Incentivar a participação dos discentes nos projetos extensionistas e
responsabilidade social.
VII. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos
de Graduação e demais legislações em vigentes do ensino superior.
O NDE – Núcleo Docente Estruturante tem por composição:
Membros do corpo docente do curso, que atuam necessariamente no ensino, não
excluindo as demais atividades inerentes à função docente, incluindo a gestão;
É constituído de, no mínimo, 05 docentes, que atuam no curso;
Tem mais de 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em programas
de pós-graduação stricto sensu.
4. O coordenador de curso é membro nato do NDE e é o seu presidente.

14. COLEGIADO DE CURSO
Os Colegiados de cursos da FAPCOM contam com funções definidas em seu
Regimento Geral, e encontram-se institucionalizados, com normas definidas. Contam
com a representatividade de toda a comunidade acadêmica do curso. De tal forma, o
Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual contempla o funcionamento de
seu Colegiado de curso, de acordo com o previsto na Instituição. Assim posto, compete
ao Colegiado de curso:
1. Analisar as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação e
propor a revisão bem como as modificações do currículo pleno do curso,
dos planos de ensino de disciplinas, elaboração e, ou, re-elaboração de
ementas, definição de objetivos, conteúdos programáticos, procedimentos
de ensino e de avaliação e bibliografia;
2. Apreciar programação acadêmica que estimule a concepção e prática
interdisciplinar e atividades de distintos cursos, aprovando programas e
planos de ensino das disciplinas;
3. Pronunciar-se sobre o projeto pedagógico do curso, programação
acadêmica e seu desenvolvimento nos âmbitos do ensino, da pesquisa e da
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extensão, articulando-os com a missão e objetivos institucionais e com as
normas regimentais vigentes aprovados pelo Conselho Superior;
4. Analisar

resultados

de

desempenho

acadêmico

dos

alunos

e

aproveitamento em disciplinas visando articulação curricular vertical e
horizontal;
5. Apreciar e propor normas para o estágio supervisionado, elaboração e
apresentação de trabalho de conclusão de curso, submetendo-as à
aprovação do Conselho Superior;
6. Opinar sobre a adequação da formação docente às disciplinas curriculares;
7. Propor o processo de monitoria;
8. Contribuir com proposta de disciplinas optativas inter e intracursos;
9. Compete, também, a este Colegiado, deliberar sobre as propostas do NDE
– Núcleo docente Estruturante.
O Colegiado de Curso congrega todos os professores de um mesmo curso e,
também, a representação de discentes. É presidido pelo Coordenador do curso. O
Colegiado de Curso reúne-se, ordinariamente, duas vezes por semestre, em datas fixadas
no calendário acadêmico institucional: uma no início do semestre (reunião de
planejamento) e outra no final do semestre (reunião de balanço). As reuniões do
Colegiado de Curso também podem ocorrer em caráter extraordinário, quando convocado
pelo Coordenador do curso, por iniciativa própria, ou por solicitação da Pró-Direção
Acadêmica e da Direção. As reuniões são documentadas em atas , às quais são
posteriormente a sua aprovação, são rubricadas, assinadas e fixadas no livro de atas
disponíveis para consulta.

15. INFRAESTRUTURA
Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral - TI (1)
O coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual é
professor Tempo Integral, TI e, a exemplo dos coordenadores dos demais cursos da
FAPCOM, possui gabinete próprio de trabalho com 6,25 m² (2,5m x 2,5m) equipado com
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mesa, armário, cadeiras, ramal telefônico, condicionador de ar central, computador com
Internet banda larga, rede Wi-Fi disponível no local e suporte à central de impressão.
Próximo ao gabinete do coordenador existe uma sala compartilhada para uso dos
professores Tempo Integral – TI, com 15 m² (5m x 3m) com estrutura semelhante a do
gabinete do coordenador: mesa, armário, cadeiras, ramal telefônico, condicionador de ar
central, computador com Internet banda larga, rede Wi-Fi disponível no local e suporte à
central de impressão.
Com esses espaços, é possível haver melhor interação entre membros da gestão
acadêmica, coordenador e professores do Núcleo Docente Estruturante, facilitando a
constante troca de informações e impressões sobre o PPC e o andamento do curso.

Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos
O coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual, a
exemplo dos coordenadores dos demais cursos da FAPCOM, possui gabinete próprio de
trabalho com 6,25 m² (2,5m x 2,5m) equipado com mesa, armário, cadeiras, ramal
telefônico, condicionador de ar central, computador com Internet banda larga, rede WiFi disponível no local e suporte à central de impressão. Dispõe ainda de comodidades
como chaleira elétrica, água e uma mesa com chás e bolachas.
Possui a sua disposição os serviços de assessoria da secretaria acadêmica e da
secretaria administrativa, de suporte de TI, da equipe de marketing, segurança, limpeza e
de demais setores que atendem à Faculdade como um todo.
Sala de professores
No ano de 2014, a sala de professores passou por um processo de melhorias e
ampliação de mais de 30% de seu tamanho: de 26 m² para 34m² e do primeiro andar para
o térreo, ficando mais próxima aos acessos do Campus, a sala do Pró-Diretor Acadêmico
e à cantina – conforme sugestão do próprio corpo docente. Cada professor possui
escaninho próprio onde guarda diários de aula e outros materiais, além de receber
comunicações impressas da FAPCOM.
A nova sala dos professores também ganhou um terceiro terminal de computador
com acesso à Internet, além de disponibilizar rede Wi-Fi para os docentes que utilizam
seus próprios notebooks e tablets no local. Também é disponibilizada uma mesa com café,
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chá e biscoitos doces e salgados, um bebedouro com água a temperatura ambiente e
gelada. A sala possui janelas responsáveis pela circulação do ar e iluminação naturais e
suas paredes foram construídas de forma a ter acústica que proporciona privacidade e
tranqüilidade aos docentes. O ambiente é limpo diariamente ou a qualquer momento
quando solicitado. Também houve melhorias e ampliações das salas de reuniões. A sala
de reunião principal, com 36m², permanece no mesmo local (1º andar), com uma grande
mesa, 14 cadeiras estofadas, janelas, cortinas, ar condicionado, mesa de café (café, chá,
água, bolachas doces e salgadas) e armário, ganhando um computador com projetor
multimídia e tela. Além desta, foi construída uma segunda sala para reuniões e encontros,
agendados ou extraordinários, com menores demandas de espaço.

Salas de aula
Desde o início de suas atividades, a FAPCOM passou por um processo de
melhoria e ampliação de sua infraestrutura, inclusive no número de salas de aula. Esta
demanda se deu, principalmente, pela oferta dos novos Cursos de Filosofia e dos Cursos
Superiores em Tecnologia e pelas inerentes mudanças tecnológicas. Atualmente o
Campus possui 30 salas de aula com cinco padrões, todos respeitando as normas
internacionais de segurança e conforto de até uma pessoa por metro quadrado:
- 50 m² (7,1m x 7,1m) com capacidade para até 40 pessoas, se for preciso,
confortavelmente acomodadas. Salas 1, 2, 3, 4, 5 e 8 (1º andar); 9, 10, 11, 12, 13 e 16 (2º
andar); 17, 18, 19, 20, 21 e 24 (3º andar).
- 93 m² (13,1m x 7,1m) com capacidade para até 90 pessoas, se for preciso,
confortavelmente acomodadas. Salas 6/7 (1º andar); 14/15 (2º andar); 22/23 (3º andar).
- 89,5 m² (12,6m x 7,1 m) com capacidade para até 70 pessoas, se for preciso,
confortavelmente acomodadas. Salas 29, 30 e Home Theater, que também pode funcionar
como mini-auditório (3º andar).
- 32,6 m² (4,6m x 7,1m) com capacidade para até 30 pessoas, se for preciso,
confortavelmente acomodadas. Salas 26 e 27 (3º andar).
- 30,6 m² (5,2m x 5,9m) com capacidade para até 25 pessoas, se for preciso,
confortavelmente acomodadas. Salas 25 e 28 (3º andar).
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Todas as salas são equipadas com carteiras para alunos, mesa e cadeira para
professores, lousa branca, pincéis atômicos, apagador, computadores com acesso à
Internet (banda larga), projetores multimídia, caixas de som e sistema de acústica.
Possuem janelas, cortinas, ventiladores e lâmpadas fluorescentes, garantindo a ventilação
e iluminação adequadas aos ambientes. Possuem ainda tomadas, mural de avisos e cestos
de lixo. A limpeza é realizada diariamente por uma equipe especializada e os
equipamentos e mobiliários passam por constante processo de monitoração, manutenção
e, quando necessário, de substituição ou atualização – como no caso das lâmpadas dos
projetores, por exemplo.

Acesso dos alunos a equipamentos de informática
O departamento de T.I.C - Tecnologia da Informação e Comunicação da
FAPCOM é uma extensão da área de T.I.C da Pia Sociedade de São Paulo mantenedora
desta Instituição. A estrutura de profissionais destinada ao atendimento exclusivo da
FAPCOM é composta por 3 profissionais, sendo:
- 1 Coordenador de Suporte
- 1 Analista de Suporte
- 1 Auxiliar de Suporte
.
A carga horária do atendimento foi distribuída de forma a garantir o atendimento
ao corpo docente, discente e as áreas administrativas/acadêmicas da FAPCOM no horário
das 06h45 às 22h45. Fisicamente, o departamento de T.I.C encontra-se no 1° subsolo é
formado por uma área de onze metros e setenta e cinco centímetros quadrados (11,75 m²),
no qual estão disponíveis computadores com acesso à internet, ramal telefônico, quatro
mesas de trabalho individual com cadeiras e armários. O local é posto estrategicamente
próximo aos laboratórios de informática e ambiente de pesquisa, possibilitando o fácil
acesso às áreas com maior número de recursos tecnológicos.
A área de T.I.C baseia-se na Política de Tecnologia da Informação e Comunicação
da Pia Sociedade de São Paulo que tem como objetivo regulamentar e orientar quanto à
utilização ética e profissional dos serviços e recursos de tecnologia da informação e
comunicação, que estão disponíveis no ambiente corporativo, garantindo a qualidade,
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confiabilidade, segurança e prestação destes serviços. Existem dois regulamentos que
complementam a política de T.I.C e que são direcionados ao corpo docente e discente da
FAPCOM.
Os recursos tecnológicos disponibilizados pelo departamento de T.I.C Tecnologia da Informação e Comunicação da FAPCOM são:
- Sistema de Gestão ERP Educacional.
- Portal do Aluno.
- Portal do Professor.
- Site Institucional.
- Internet Wireless Gratuita em todos os espaços da FAPCOM.
- Transmissão Ao Vivo de Eventos – Streaminng de Vídeo.
- Intranet Corporativa.
- E-mail Corporativo.
- Communicator “Chat” Corporativo.
- Central de Processamento de Dados – CPD.
- Desktops, Thinclients, Notebooks e Impressoras.
Central telefônica Siemens HiPath-3750 que oferece soluções de dados e voz
disponibilizando aproximadamente 280 ramais. A central telefônica oferece ligações
internas e externas e outras facilidades aos usuários como, captura de chamada,
intercalação de chamada, chamada de grupo.

Laboratórios didáticos especializados
A FAPCOM possui infraestrutura para a prática audiovisual adequada a todas as
necessidades de utilização do Curso. O núcleo dos laboratórios didáticos especializados
para audiovisual possui cerca de 800 m2: 89,5m2 de home theater; 200 m2 de estúdio de
TV, vídeo digital e sala de switcher; 40 m2 de ilhas de pós-produção; 80 m2 de estúdio de
áudio; 75m2 de camarins, 100m2 de estúdio de fotografia, 200m2 para os quatro
laboratórios de animação, edição de áudio e vídeo digital e 10m2 de almoxarifado técnico.
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Dispõe ainda de área anexa ao estúdio de fotografia, com cerca de 750 m2, utilizada para
captações e produções em locação externa de vídeo e fotografia.
O objetivo é promover a prática profissional dentro do ambiente acadêmico,
possibilitando ao aluno um amplo contato com a tecnologia e com as atividades
profissionais que irá desempenhar no mercado de trabalho.
Encontra-se disponível para consulta in loco o inventário contendo a quantidade
e a discriminação detalhada de todos os equipamentos do núcleo dos laboratórios
didáticos especializados para audiovisual da FAPCOM, tais como computadores, câmera
de vídeo e fotográficas, tripés, lentes, refletores, rebatedores, filtros, gelatinas, monitores,
projetores, placas de vídeo, gravadores, placas de som, microfones, mesa de som, mesa
de luz, switcher, VTs, teleprompter, gerador de caracteres, alto-falantes, fones de ouvido,
intercomunicadores, cabos, conectores, tapadeiras, cases, etc.
Na Técnica do estúdio de TV e Vídeo Digital (switcher) são controladas todas as
funções do estúdio de TV: gravar as imagens captadas, efetuar cortes de câmeras, disparar
VT, controlar os microfones, inserir GCs e imagens de chroma-keys, enviar textos pelo
teleprompter, enfim, dirigir a produção. O espaço é amplo e conta com tratamento
acústico, ar condicionado, mobiliário adequado e capacidade para até 30 lugares,
possibilitando aos alunos o acompanhamento das atividades realizadas dentro do estúdio
por meio de um “aquário”. Nas ilhas de pós-produção são editados e finalizados os
materiais gravados, no estúdio ou em externas, em sistema não linear utilizando a
plataforma Macintosh e softwares profissionais, como Final Cut Pro e DVD Studio Pro.
No Estúdio de Rádio e Áudio Digital são gravados e editados jingles, spots,
teasers, programas, documentários, podcasts, locuções, trilhas e outras peças. O espaço é
amplo e conta com tratamento acústico moderno e diferenciado, ar condicionado,
mobiliário adequado e capacidade para até 30 lugares, possibilitando aos alunos o
acompanhamento das atividades realizadas dentro do estúdio por meio de um “aquário”.
A captação e edição de áudio são realizadas por meio da plataforma Macintosh utilizando
o Pro Tools, um dos softwares mais utilizados no mercado.
Os quatro camarins ficam anexos ao auditório principal e são utilizados por atores,
músicos e apresentadores como espaço de preparação e descanso. Possuem banheiros
anexos e podem ser configurados conforme solicitação ou necessidade.
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No Estúdio de Fotografia são produzidas sessões fotográficas de produtos,
modelos e outras situações que possibilitem ao aluno o exercício da criatividade na
captação de imagens em um set profissional.
Dois laboratórios com 27 e outros dois laboratórios com 40 computadores cada,
perfazendo 134 computadores, constituem os laboratórios de animação, áudio e vídeo
digital. Contando com configuração de alta performance e softwares referências de
mercado. Cada laboratório possui rede interna e uma máquina do professor, ligada a um
projetor, e de onde o docente pode monitorar os computadores dos alunos.
O almoxarifado técnico é o local onde todo material para futura reposição, como
lâmpadas, fica guardado. Assim, não se corre o risco de esperar por um longo período de
tempo sua reposição. Também guarda outros equipamentos, como as câmeras de vídeo
portáteis.
O núcleo de laboratórios especializados da FAPCOM dispõe de sistema de
ventilação e mobiliário específico a cada área, tendo sido especialmente projetado por
uma grande empresa especializada na instalação de laboratórios. O projeto na íntegra está
disponível para aferição in loco, e cada etapa da instalação foi contemplada com esmero
e com equipamentos de alta tecnologia.
Todos os laboratórios possuem normas de utilização, segurança e acessibilidade,
além do apoio e monitoria para as atividades. O planejamento do uso dos espaços permite
ampla disponibilidade na sua utilização. Os horários de funcionamento são: de segunda à
sexta-feira das 7h30min às 22h00 e aos sábados das 7h30min às 12h30min.
A equipe de apoio técnico do núcleo de laboratórios especializados da FAPCOM
é composta por profissionais com formação acadêmica e experiência profissional, alguns,
inclusive, egressos da própria FAPCOM. Os estúdios de fotografia, áudio e vídeo contam
com a presença de seis profissionais, sendo um deles líder da equipe. Os laboratórios de
animação, áudio e vídeo digital contam com a presença de dois analistas de suporte e mais
dezoito profissionais de apoio, considerando a infraestrutura tecnológica de TI. Além da
equipe técnica, as disciplinas que utilizam esta estrutura também poderão contar, por meio
do programa de monitoria, com a presença de um monitor para acompanhamento das
atividades e auxiliar o professor e seus alunos.
O planejamento do uso dos espaços, entre aulas, projetos e exercícios, estabelece
uma agenda que permite ampla disponibilidade de utilização. Os equipamentos são
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monitorados regularmente, a fim de se agir preventivamente. Consertos e atualizações de
equipamentos são encaminhados aos responsáveis pelo setor e submetidos à Diretoria
Administrativa.
Todos os laboratórios possuem normas de utilização, segurança e acessibilidade.
Abaixo se elenca, em síntese, as normas de uso dos laboratórios e horários de
funcionamento:
1. A utilização dos estúdios de TV e vídeo digital são de prioridade das disciplinas
técnicas, ou seja, as unidades curriculares em que o aluno tenha orientação de um
professor ou técnico qualificado.
2. Para o melhor aproveitamento do tempo nos estúdios, é solicitado aos alunos e
professores o planejamento prévio de suas atividades.
3. As aulas regulares ministradas pelos professores necessitam de agendamento
prévio, de modo a aperfeiçoar os espaços laboratoriais em relação à demanda.
4. Aconselhamos o agendamento com uma semana de antecedência.
5. As desistências na utilização dos estúdios devem ser comunicadas com, pelo
menos, um dia de antecedência.
6. O uso e o manuseio dos equipamentos poderão ficar a cargo dos técnicos,
dependendo do equipamento, à exceção de situações específicas previstas nos planos
pedagógicos de cada disciplina.
7. Os agendamentos feitos por alunos devem ser efetuados no próprio estúdio,
mediante o preenchimento da ficha de autorização assinada pelo professor da disciplina,
nos horários já indicados.
7.1. Os agendamentos feitos por professores poderão ser efetuados por e-mail,
para dar agilidade ao processo.
8. As necessidades técnicas serão estabelecidas de comum acordo com a
coordenação de operações. Na ficha de autorização, devem constar as seguintes
informações: tipo de equipamento, características, quantidade, data e horário do uso,
nome completo dos integrantes de cada grupo, telefones e emails.
9. A tolerância para eventuais atrasos será sempre de vinte minutos. Após esse
período, o agendamento será cancelado, e o professor será informado.
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10. Alunos e técnicos devem relatar aos coordenadores de curso e à supervisão
dos estúdios, qualquer ocorrências que impeçam o bom andamento dos trabalhos.
11. Os alunos deverão selecionar previamente músicas, trilhas e material para
vinhetas (computação).
12. É importante para o aproveitamento do tempo nos estúdios de gravação o
planejamento os detalhes de produção.
13. Para a edição de vídeo, os alunos deverão comparecer à sala de pós-produção
com a decupagem do material bruto.
14. É de responsabilidade de o aluno trazer materiais de utilização pessoal como:
folhas para impressão, cópias, DVDs, flash drives, etc.
15. Recomenda-se ao aluno a gravação de uma cópia de segurança do arquivo e
ou projeto.
16. A autorização para empréstimo de equipamentos para captação externa de
vídeo, fotografia e áudio deverá ser solicitada previamente pelo professor através do
preenchimento da ficha de solicitação ou envio de email, comunicando assim, a
solicitação do trabalho aos alunos, bem como a necessidade da utilização dos
equipamentos.
Horários: segunda à sexta das 7h30 às 22h00; sábados das 7h30 às 12h30.

Bibliografia
O Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual adota a quantidade
mínima de três títulos com menos de cinco anos de publicação para os livros da
bibliografia básica e a quantidade mínima de cinco títulos para os livros da bibliografia
complementar. Cada título da bibliografia básica possui 10 (dez) exemplares – o que
representa um exemplar para cada 8 (oito) vagas anuais pretendidas. Em relação à
bibliografia complementar, cada título possui, no mínimo, dois exemplares. O Curso
possui ainda 26 periódicos, sob a forma impressa ou virtual, com acervo atualizado.
A relação dos livros, definida pelos próprios docentes em função de sua aderência
aos objetivos e objetos de estudo das disciplinas, está disponível no sistema e-MEC e nos
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ementários das disciplinas. Todas as obras estão catalogadas e tombadas junto ao acervo
da biblioteca, disponíveis para consulta in loco.

16. REQUISITOS LEGAIS

FAPCOM – FACULDADE PAULUS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
O Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual da Faculdade Paulus
de Tecnologia e Comunicação contempla em seu currículo o atendimento às legislações
do ensino superior, com abrangência para todos os cursos de graduação, na forma
expressa abaixo:

16.1. Políticas de Educação Ambiental: Fundamentação e Política Institucional de
Educação Ambiental
A formação continuada, em especial, na educação ambiental abrange aspectos
variados de formação, primeiro, por ser obrigatória em todos os níveis de ensino com
apresentação não disciplinar. – Lei 9.795/99. Pelo Decreto n°4.281, de 25 de junho de
2002, dispõe que:
“A política nacional ambiental será executada pelos órgãos e entidades
integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente- SISNAMA, pelas instituições
educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, pelos órgãos públicos da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, envolvendo entidades não governamentais,
entidades de classe, meios de comunicação e demais segmentos da sociedade”. (cf. Lei
9.795 de 27/4/1999 e Decreto no- 4.281 de 25/6/2002)
Em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais e com a missão, visão
e valores da Mantenedora, a FAPCOM entende que “As Políticas de Educação
Ambiental” ultrapassam as barreiras temáticas e sugerem uma visão ecológica como
forma de prática social, institucional e de disseminação de conteúdo. Dessa forma, esta
Faculdade acredita que a Educação Ambiental (EA) deve fazer parte da prática
pedagógica enquanto desenvolvimento de conteúdo e convivência, mas não só, as ações
de gestão educacional devem também seguir uma abordagem ecológica pautada no
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pensamento complexo, baseado na interdisciplinaridade, na inclusão e flexibilidade de
planejamento. Esta abordagem permite à IES uma gestão transparente, integrada e um
projeto pedagógico voltado para o fortalecimento do papel social do indivíduo enquanto
cidadão consciente que atua no complexo cenário do conhecimento e valores culturais.
A atual condição social da globalização, da era da informação, o fortalecimento
da sociedade em rede (proliferação de tecnologias de comunicação digital), incentiva a
construção colaborativa do conhecimento, que valoriza cada partícula atuante do cenário
social global. A iniciativa do Governo Federal em relação às políticas de EA fortalece a
adoção do pensamento complexo que percebe a sociedade como resultado de um processo
dinâmico e dialógico de relações. Tal postura amplia as possibilidades de oferta de uma
formação integral de um sujeito ético e responsável.
Por meio das políticas de educação ambiental (EA), a FAPCOM espera que todos
os atores envolvidos possam entender a EA como um processo que envolve o indivíduo
e a coletividade na construção de valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.
Em justa posição, a educação ambiental se apresenta como discussão
interdisciplinar e transversal, fundamentando o pensar. Partindo desse ponto de vista, esta
é um componente essencial e permanente que atende de forma articulada à educação
nacional.
A FAPCOM reconhece na educação ambiental os princípios básicos do enfoque
humanista, holístico, democrático e participativo cotejando ações e o pensar reflexivo
visando atitudes socialmente conscientes. A perspectiva ecológica do pensamento
acompanha a postura científica interdisciplinar e transdisciplinar.
Considerando os princípios epistemológicos, os mesmos dialogam com a
premissa de que a EA tem por concepção o meio ambiente em sua totalidade e que
considera a interdependência entre o meio natural, o sócio econômico e o cultural. Na
FAPCOM concebemos a Educação Ambiental na perspectiva da sustentabilidade e por
meio da aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida.
Essa concepção pedagógica afirma e reafirma valores e ações que contribuem para
a transformação humana e para a preservação ecológica, conservando as relações de
interdependência quer seja individual quer seja coletiva. A partir disso, esta IES propõe
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sob a forma de atividades esporádicas e projetos, políticas de educação ambiental na
perspectiva institucional, pedagógica e da extensão.

Práticas institucionais da FAPCOM
Entende-se que a perspectiva institucional envolve todo o time de colaboradores
que atua na rotina da Faculdade, bem como a comunidade discente, dessa forma
primeiramente, a FAPCOM busca incentivar a participação individual e coletiva,
permanente e responsável, visando a preservação do equilíbrio do meio ambiente, sendo
este, inseparável do exercício da cidadania (Lei Nº 9.795/99).
Dessa forma, une a comunidade acadêmica num esforço conjunto da
administração por meio de seus colegiados superiores a partir da organização de grupos
temáticos multidisciplinares relacionados a problemas sociais, econômicos e culturais,
tais como: meio ambiente e sustentabilidade, promoção à vida e à saúde, desenvolvimento
da cultura e preservação do patrimônio cultural, transferências de tecnologias para
atendimento de demandas sociais, com desdobramento em projetos.
A Faculdade planeja promover atividades informativas como palestras,
seminários e workshops que envolvem a comunidade acadêmica na “Semana do meio
ambiente” em 5 de junho com os temas: coleta seletiva, reciclagem de lixo e consumo
consciente. Busca-se, sobretudo, a incorporação da dimensão ambiental na formação e na
formação continuada de toda a comunidade acadêmica. A FAPCOM já organiza alguns
grupos temáticos multidisciplinares relacionados a problemas sociais, econômicos e
culturais e adota algumas ações relacionadas à sustentabilidade como, por exemplo:


Coleta seletiva e reciclagem do lixo - disponibilização de coletores para
plástico, metal, papel, orgânicos;



Economia de água - instalação de torneiras de fechamento automático e
sinalização nos banheiros da Faculdade;



Economia de energia;



Descarte de equipamentos tecnológicos.

Atividades de Extensão
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Para as atividades de extensão a FAPCOM propõe duas esferas de atuação: a
relação dos alunos com a comunidade/meio ambiente por meio do “Projeto Árvore da
Turma” e a promoção de eventos voltados à temática ambiental que terá como público a
comunidade em geral. Possibilitamos a utilização do espaço físico para organização de
reuniões das associações de bairros entre outras entidades.
Projeto “Árvore da turma” – os alunos ingressantes plantarão árvore que
representará sua turma até o final do curso. Ao longo dos dois anos os alunos irão
acompanhar o desenvolvimento desta planta e farão vídeo e um mural fotográfico a
respeito do desenvolvimento da árvore como forma de buscar estabelecer uma relação
com o desenvolvimento da própria turma. O local de plantio será sugerido pela direção.
As visitas e a montagem do vídeo e do mural fotográfico poderão ser realizadas como
parte das atividades complementares.

Práticas Pedagógicas inseridas no Curso Superior de Tecnologia em
Produção Audiovisual
A atuação da FAPOCM está pautada na perspectiva interdisciplinar/ multi e
transdisciplinar. Assim, as práticas pedagógicas relacionadas a todos os cursos de
graduação, em sua maioria, preveem inicialmente: inserção de conteúdo temático nas
disciplinas e trabalhos; relações verticais e transversais entre os eixos de disciplinas e a
realização de Projeto Interdisciplinar entre as disciplinas oferecidas num mesmo
semestre.
Em algumas disciplinas propomos o pluralismo de ideias desde a escolha da
bibliografia até às solicitações de trabalhos. As relações verticais (interconexão temática
que tem como objetivo desenvolver competências e habilidades específicas do perfil do
egresso) e horizontal (quando uma disciplina se propõe pré-condição para o estudo da
próxima) da matriz curricular demonstram a perspectiva ecológica, ambiental que a
FAPCOM busca desenvolver em seus alunos.
As relações verticais propostas entre as disciplinas de um mesmo semestre do
Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual, objetivam abordar a temática
dos processos de constituição da área e o desenvolvimento da criatividade numa
perspectiva cronológica. As relações horizontais fornecem subsídio para formar um
repertório argumentativo e crítico das práticas profissionais.
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Esta concepção interdisciplinar será expressa a partir da proposta de execução de
um Projeto Interdisciplinar (PI) desenvolvido no 1º e no 2º semestres. A cada semestre a
proposta é diferente e será conduzida sobre uma disciplina específica (conforme
regulamento próprio).
Projeto Interdisciplinar no 2º semestre sob a organização da disciplina “Produção
e Transmissão de Programas ao Vivo”.
Tema: Meio Ambiente e Sustentabilidade / Direitos Humanos
Subtemas:. ONGs.
Objetivo: A partir de pesquisas teóricas e referenciais sobre meio ambiente e
sustentabilidade, o grupo deverá elaborar um programa ao vivo sobre o tema em que será
exibido um vídeo institucional e um comercial produzido para a ONG escolhida pelo
grupo.

16.2 – Política para a Educação das Relações Étnico-raciais e Ensino de História e
Cultura Afro-brasileira e Indígena.
Ensinar exige rigorosidade metódica, cuja tríade ensinar/aprender/pesquisar é uma
das condições indispensáveis à valorização do conhecimento pedagógico. As atividades
metodológicas desenvolvidas devem ser combinadas, de forma simultânea e sequencial,
oferecendo ao aluno a oportunidade de perceber e analisar o assunto sob diversos ângulos.
O docente deve explicitar o tratamento metodológico no plano de ensino, de modo a
garantir o equilíbrio entre a aquisição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores
que se deseja desenvolver no discente.
A interdisciplinaridade está associada a uma ação que compreende duas ou mais
áreas do conhecimento por meio da integração de conteúdos, possibilitando, além do
relacionamento entre áreas diferentes do conhecimento, a produção de um
trabalho/estudo que inter-relacione esses conhecimentos. Com este objetivo, busca-se
num primeiro momento trazer para a experiência do discente a integração dos conteúdos
teóricos e aplicações práticas, num segundo momento procura-se relacionar os diferentes
campos do conhecimento, mostrando que este conhecimento fica sempre aberto,
preparado para receber complementação de outros estudos e pesquisas.
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As atividades de ensino-aprendizagem se efetivam de acordo com as atribuições
de cada disciplina, a partir de: aulas expositivas, discussões, problematizações, dinâmicas
de grupo, pesquisas, trabalhos individuais e em grupo, leituras orientadas de textos,
estudos de casos, estudos dirigidos, seminários, dramatizações, atividades práticas de
laboratório ou campo, visitas técnicas, atividades de estágio dentre outras. É fundamental
que essas abordagens procurem estabelecer a correlação entre os conteúdos teóricos e
práticos por meio de atividades como eventos científicos e/ou pedagógicos, participação
em grupos de estudo, iniciação científica, projetos extensionistas abertos à comunidade,
monitorias, cursos de extensão, disciplinas optativas intra e intercursos entre outros.
Ressalta-se a importância das Disciplinas Optativa para o aprofundamento dos
conhecimentos e para a flexibilização do currículo, possibilitando uma atitude pró-ativa
e de autonomia ao discente.
Dessa forma, construímos a qualidade do Curso Superior de Tecnologia em
Produção Audiovisual (licenciatura), permitindo aos graduandos a aquisição de
competências e habilidades necessárias ao processo de aprendizagem, combinando a
formação geral e prática didática. As disciplinas que compõem a matriz curricular do
Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual estão encadeadas de forma
articulada o que proporciona o balizamento necessário para a compreensão da amplitude
do conhecimento do filósofo.
No que se refere à ideia de currículo, é primordial entender as diferentes visões
para sua construção e encaminhamento. O trabalho docente pode, então, orientar-se para
além das disciplinas obrigatórias, mas também na exposição e na discussão de questões
éticas, políticas, econômicas e sociais. Ou seja, dar visibilidade a proposta educativa, é
fundamental a participação dos docentes visando integrar o planejamento curricular e
toda comunidade escolar.
De acordo com o Art.1º da Resolução CNE/CP 1/2004, as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana devem ser observadas, em especial, por instituições
que desenvolvem programas de formação inicial e continuada e princípio da autonomia,
incluirão nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram
a Educação das Relações Étnico-raciais.
Vale ressaltar que desde sua primeira turma, a FAPCOM trabalha regularmente
com a história e a cultura dos negros e indígenas dentro do contexto de algumas de suas
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disciplinas, em especial “Cultura Brasileira” (1º semestre). Nesta disciplina a questão
étnica racial é colocada em perspectiva história, social e cultural, oferecendo uma
abordagem diferente e muito mais ampla e complexa daquela da lógica colonizadora,
dominante, muitas vezes trabalhada na escola. Desta forma, possibilitamos ao aluno
expandir suas referências para além dos livros didáticos e refletir também sobre estas
questões nos dias de hoje, mais próximo de sua realidade cotidiana.
No caso do Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual vale destacar
que, além desta abordagem, os alunos, futuros e educadores, abordarão a questão da
educação das relações étnico-raciais de maneira transversal ao longo de toda a matriz
curricular do curso. Isso ocorre, sobretudo, mas não apenas, no eixo das disciplinas
correlatas ao ensino, educação e didática. Ou seja, responsabilizamo-nos pela elaboração,
pela execução e pela avaliação sistemática do projeto político pedagógico, bem com os
planos de ensino que estão articulados à temática étnico-racial.
Na licenciatura da IES, curso de Filosofia, há o evento no mês de novembro
intitulado “Dia Nacional da Consciência Negra” cujo objetivo é a conscientização e a
reflexão sobre a importância da cultura e do povo africano na formação cultural nacional.
Este evento é incentivado pela Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação para o
aprofundamento de estudos e pesquisas visando o desenvolvimento de novas unidades de
ensino, projeto e programas para os diversos componentes curriculares. Neste evento,
todos os cursos da IES participam garantindo assim, o principio da interdisciplinaridade
e da flexibilização.
A FAPCOM tem como ponto de partida este pilar a estruturação de um amplo
acervo temático em sua biblioteca, organizado a partir de documentos, livros, filmes e
demais obras de referência. O acervo é constantemente atualizado e servirá como fonte
de apoio aos professores, alunos e funcionários – além de estar disponível para consulta
pública de toda a comunidade.
Tal reconhecimento nos faz ir à busca de parceria e a devida articulação com
órgãos, instituições, grupos de estudos, ONGs e movimentos sociais que trabalhem com
as diversas questões ligadas ao universo étnico racial dos grupos negros e indígenas. Uma
destas articulações será feita com a Coordenadoria Especial dos Assuntos da População
Negra (CONE) da Secretaria Municipal de Participação e Parceria (SMPP) da Prefeitura
de São Paulo. A CONE é um órgão governamental criado em 1992 e que:
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“(...) tem como finalidade e competência formular, coordenar, acompanhar,
sugerir e implementar políticas públicas focadas na população negra, visando a prevenção
e o combate à discriminação racial e a defesa dos direitos, bem como a promoção e o
apoio à integração cultural, econômica e política desta população”1.
No nosso entender, os egressos do Curso Superior de Tecnologia em Produção
Audiovisual da FAPCOM que venham a lecionar na educação básica, deverão estar
preparados para estimular discussões, levar reflexões e conscientizar seus futuros alunos,
jovens cidadãos, sobre as questões étnico-raciais presentes em nosso país.
É justamente na educação e em seus diversos processos de ensino, aprendizagem
e de sociabilização que temos efetivamente a oportunidade de transformar o futuro; é isso
que buscamos oferecer a nossos alunos e é isso que esperamos que ele efetivamente faça,
seja na qualidade de um comunicador, filósofo ou educador, em todos os seus espaços de
convívio e atuação.
Dessa forma, a extensão, entendida como prática acadêmica integra as atividades
de ensino e pesquisa, dada a natureza intrínseca, propicia o diálogo entre a instituição de
ensino e a comunidade, possibilitando, dessa forma, a democratização do saber
acadêmico. Responde, ainda, às demandas sociais, culturais e profissionais.
No contexto interno, a Extensão tem um valor adicional, que é o da promoção da
interlocução das diferentes áreas de conhecimento que tradicionalmente ocorrem de
forma isolada, com o desenvolvimento dos conteúdos de cada disciplina. Fazer extensão
é possibilitar a cada docente ir além dos limites de atuação professoral. É promover a
transdisciplinaridade, integrar algumas atividades, que muitas vezes envolvem diferentes
conhecimentos científicos que, na prática conservadora, se processam de forma isolada.
Com efeito, a FAPCOM entende e reconhece, para além das contribuições
evidentes e efetivas da cultura e da identidade do povo brasileiro, as injustiças e o
massacre aos quais às populações negras e indígenas foram – e ainda são - submetidas
em nome do projeto de construção de uma nação.

1

Disponível

em:

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/participacao_parceria/coordenadorias/cone/o_que_e/i
ndex.php?p=1326>. Acessado em 19 de dezembro de 2012.
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Como país multi-étnico e pluricultural que somos, é igualmente importante não
somente reconhecer as mazelas causadas, mas também combater as desigualdades, o
racismo e as discriminações, propor políticas de reparações históricas e promover ações
afirmativas da cultura afro-brasileira e indígena. Vale lembrar que o Estado brasileiro foi
signatário, em 1948, da Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das
Nações Unidas (ONU) e que, desde então, assumiu diversos compromissos internacionais
neste sentido2. A despeito de quaisquer documentos e intenções, a realidade étnica e racial
no país ainda encontra-se, a nosso ver, muito longe do desejável.
Do ponto de vista das bases pedagógicas e filosóficas, a FAPCOM assume os
princípios da:


Consciência política e histórica da diversidade que conduz à igualdade básica
da pessoa humana como sujeitos de direitos;



Fortalecimento de identidade e de direitos que conduz à ampliação do acesso0
a informação sobre e diversidade da nação brasileira e sobre a recriação das
identidades, provocada pelas relações étnico raciais;



Ações educativas de combate ao racismo e s discriminações cujo princípio
encaminha à conexão dos objetivos, estratégias de ensino e atividades com a
experiência de vida dos alunos e dos professores, valorizando as
aprendizagens vinculadas às relações entre negros, indígenas e brancos no
conjunto da sociedade.

A partir do projeto interdisciplinar do segundo semestre as ações educativas
ocorrerão conforme segue:
Projeto Interdisciplinar no 1º semestre sob a organização da disciplina “Introdução
ao Audiovisual: História e Estética”.
Tema: O Audiovisual e a Cultura Brasileira

2

SECAD – Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Orientações e Ações para

Educação das Relações Étnico-Raciais. Brasília: 2006.
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Subtemas: dança, culinária, cinema, literatura, folclore, música, teatro,
arquitetura, esporte, moda, artes plásticas, festas populares, evento histórico ou outra
forma de produção artística e cultural com ênfase na cultura afro-brasileira e indígena.
Objetivo: A partir de pesquisas teóricas e referenciais sobre os subtema
propostos, o grupo deverá elaborar um vídeo e um blog próprio (com o processo criativo)
que apresente as reflexões sobre o subtema escolhido e as pesquisas realizadas.
O objetivo primário deste PI é habilitar o aluno para uma prática profissional
integrada e socialmente responsável por meio da prática audiovisual. O objetivo
secundário é o de preparar gradativamente o estudante para o desenvolvimento do Projeto
Experimental de conclusão de curso, assim como ter uma primeira experiência
profissional com um cliente (ONG), ainda que de forma não remunerada.
Esta proposta de atividade pedagógica vai ao encontro das necessidades atuais do
mercado, que busca sujeitos autônomos, criativos, com repertório cultural e técnico para
resolver os problemas do cotidiano da profissão. Com isso esperamos desenvolver no
aluno a visão complexa da íntima relação entre a fundamentação e a prática profissional
ética e criativa. Esta proposta metodológica visa preparar o aluno para os desafios do
perfil de profissional que se forma no século XXI.

16.3 – Políticas de Educação dos Direitos Humanos:
Disciplina de Ética
Introdução às principais correntes da reflexão filosófica que têm o poder como
objeto, sobretudo quanto às questões que pontuam as transformações do debate político
do Ocidente.
Ampliar horizontes culturais e desenvolver o espírito crítico dos estudantes de
Comunicação para o debate ético que permeia a sociedade moderna.
Considerando os projetos extensionistas desenvolvidos em âmbito institucional, a
FAPCOM insere-se no conceito de Governança Social da PAULUS, a partir da
formatação do Núcleo PAULUS de Formação, Pesquisa e Disseminação Social.

Identificação
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O Núcleo PAULUS de Formação, Pesquisa e Disseminação Social, doravante
identificado pela sigla NPFPDS, é um Serviço especializado de Assessoramento e Defesa
e Garantia de Direitos, referendado pela Legislação em vigor e realizado pela Pia
Sociedade de São Paulo, por meio da FAPCOM, Faculdade PAULUS de Tecnologia e
Comunicação de forma inteiramente gratuita, permanente, planejada e contínua.
Por meio de seus programas e projetos específicos proporciona Assessoramento
Institucional na formação, aperfeiçoamento profissional, produção e disseminação de
saberes de interesse e demanda das lideranças comunitárias, movimentos sociais, poder
público e seus respectivos operadores e usuários, em conformidade com a legislação
vigente.
O NPFPDS está estruturado para associar as diversas atividades da PIA Sociedade
de São Paulo no âmbito de sua estreita e remanescente relação de parceria com as
Organizações do movimento social brasileiro, ampliando e consolidando sua atuação na
área de apoio institucional para contribuir com uma melhor articulação e qualificação da
rede socioassistencial brasileira. O Serviço é realizado em todas as regiões do país, com
ênfase na região Sudeste e ação majoritária no Estado de São Paulo.
O escopo do NPFPDS compreende a realização de um Programa e três projetos, a
saber:


Projeto Cursos de Extensão e Atualização (PROEX)



Projeto Gestão do Cotidiano (GEC)



Projeto Publicação e Impressão**

Programa Direito e Cidadania (PDeC)

Objetivos

Os principais objetivos do NPFPDS são:


Promover o assessoramento técnico e operacional ás entidades que fazem parte da
rede SUAS contribuindo para a potencialização de seus atendimentos à sociedade;
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Contribuir para a formação continuada de lideranças comunitárias e agentes de
desenvolvimento local com ferramentas e instrumentos de comunicação social
para implantação e consolidação da sócio-educação;



Possibilitar a formação e organização dos usuários da Assistência Social,
ampliando as formas de acesso e usufruto ao referido sistema;



Estimular a qualificação dos serviços e respectivos equipamentos do SUAS nas
comunidades, ampliando e melhorando o acesso da população a este Sistema;



Apoiar projetos sociais das entidades por meio de recursos técnicos, tecnológicos
e materiais e pedagógicos que contribuam para a inclusão cidadã de seus usuários;



Fomentar a interação das políticas básicas como forma de operacionalização da
assistência social e a educação;



Fortalecer a formação e qualificação da rede socioassistencial nas localidades de
atuação da Paulus;



Favorecer a investigação, sistematização e disseminação de projetos inovadores
da inclusão nas localidades onde a Paulus está inserida, por meio das atividades
de extensão da FAPCOM.

Descrição dos Projetos

PROJETO GESTÃO DO COTIDIANO (GEC)
Consiste no Assessoramento técnico e operacional direto para entidades de
Assistência Social cujo funcionamento, estrutura e administração interna demandem
apoio e adequações de planejamento, avaliação, monitoramento de resultados, inserção
na rede, organização documental, legalização e prestação de contas oficiais, atos de
relatórios e sistematização de ações.

Objetivo Geral
Promover o assessoramento e a formação dos gestores e/ou coordenadores de
entidades da sociedade civil com atuação na política de assistência social, para a
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qualificação da execução dos serviços, programas e projetos sócio assistenciais,
elaboração de Planos de Ação, alinhamento com as situações de vulnerabilidade em cada
município e o aprimoramento da participação popular.

Específicos


Oferecer um conjunto de informações, ferramentas de gestão e conhecimentos que
permitam o desenvolvimento de uma visão integrada do processo de
gerenciamento das organizações para a execução de serviços, programas e
projetos sócio assistenciais.



Promover a capacitação dos gestores e o compartilhamento de boas práticas
administrativas, de planejamento, controles financeiros e prestação de contas.



Aprofundar o conhecimento da realidade social proporcionando espaço de
formação, reflexão e sistematização das informações sobre os dados a realidade
dos municípios brasileiros.



Aprimorar o processo de interlocução da sociedade civil com a gestão pública do
SUAS (CRAS, CREAS, dentre outros) aperfeiçoando a rede socioassistencial.



Incentivar a mobilização das entidades da sociedade civil de assistência social,
assim como dos usuários para debater dados de realidade socioassistencial de suas
regiões.



Produzir estudo exploratório sobre a atual situação das entidades de Assistência
Social nas regiões do Projeto e sua relação direta com a fase de implantação do
SUAS.

PROGRAMA DIREITO E CIDADANIA
Compreende um conjunto de atividades voltadas à inclusão social e protagonismo
das crianças e adolescentes participantes dos Serviços de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos, sejam eles desenvolvidos por entidades governamentais ou não
governamentais. Partindo da leitura dirigida de publicações selecionadas, as crianças e
adolescentes serão incentivadas a desenvolver ações socioculturais na sua comunidade
em torno do tema em questão. Com a aplicação deste programa se impulsiona a inclusão
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a partir do sentido de pertencimento social e a ampliação de suas habilidades intelectuais
(leitura e escrita) que são requisitos para o exercício pleno da cidadania.
O ciclo proposto pelo Programa abrange a capacitação dos trabalhadores a ser
envolvidos, o fornecimento das publicações, o trabalho pedagógico nos serviços
socioassistenciais, a aplicação prática pelas crianças e adolescentes do tema em sua
comunidade acompanhados pelos educadores capacitados e, por fim, um seminário de
totalização do processo desenvolvido, lançando bases para sua continuidade de acordo
com o planejamento regular do serviço.
A estratégia, tanto para trabalhar o tema com as crianças e adolescentes
envolvidos, como a aplicação do tema na comunidade, variará de acordo com a faixa
etária, preferências, condições disponíveis e características do território em questão. O
que caracteriza e unifica o programa é a abordagem dos temas comuns e o protagonismo
das crianças e adolescentes multiplicando socioculturalmente o tema em sua comunidade.

Objetivo geral
Ampliar as oportunidades de convivência social e o protagonismo das Crianças e
Adolescentes participantes dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
através do exercício cultural e o desenvolvimento de ações comunitárias.
Objetivos específicos


Capacitar os técnicos e educadores sociais dos serviços de convivência e
fortalecimento de vínculos para o desenvolvimento das ações previstas no
programa;



Viabilizar o acesso das crianças e adolescentes às publicações temáticas
relacionadas pelo programa;



Deflagrar ações de caráter sociocultural onde os adolescentes sejam
protagonistas, trabalhando os temas propostos em interação com a
comunidade;



Contribuir para o aprimoramento dos serviços de convivência e fortalecimento
de vínculos pelo desenvolvimento de novas ações socioeducativas;
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Incentivar a leitura e as atividades culturais como meio de desenvolvimento e
inclusão social pelos serviços socioassistenciais.



Fomentar a articulação entre os serviços de convivência e fortalecimento de
vínculos e pertencimento destes à rede de proteção social integrada ao
Conselho Municipal de Assistência Social.

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU 2006) e nos
Decretos Nº 186/2008, 6.949/2009, 5.296/2004, 5.626/2005 e 7.611/2011 que asseguram
o direito da pessoa com deficiência à educação superior, fundamentado nos princípios e
diretrizes contidos nos referenciais de acessibilidade na educação superior.

O atendimento de pessoas com deficiência encontra-se contemplado, de forma
decisiva nas políticas de infraestrutura e de Responsabilidade Social da FAPCOM, como
promoção da inclusão educacional, mediante a adequação de instalações físicas aos
termos do DECRETO Nº 5.296 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004, garantindo
acessibilidade e mobilidade aos equipamentos e instalações da Instituição. De tal forma,
a IES objetiva garantir a acessibilidade para condições básicas de ingresso

e de

permanência no ensino superior. Portanto, legitimamente, as pessoas com deficiência
fazem parte do universo acadêmico da Instituição, que demonstra essa atenção,
considerando-se a possibilidade de livre circulação aos espaços coletivos, às salas de aula,
aos laboratórios, à biblioteca e demais espaços, localizados no andar térreo e nos
pavimentos superiores, com acesso por rampas e elevadores. Este complexo educacional
conta, em cada pavimento, com banheiros (masculino e feminino) apropriados, de acordo
com a legislação vigente: portas, barras de apoio, vasos sanitários segundo as normas
vigentes. Nas salas de aula há carteiras reservadas para o atendimento de canhotos.
Também, há reserva de vagas em estacionamento próprio próximo aos elevadores com
demarcações específicas.
Ainda, a Instituição dispõe de recursos humanos, comissão de acessibilidade,
preparados para o atendimento individual deste perfil discente.
Assim posto, a inclusão social é entendida por esta IES como parte de um
movimento que compreende a educação como base para uma sociedade justa, com ações
voltadas para o acesso e permanência do graduando com eficiência, propiciando-lhe as
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mesmas oportunidades educativas. Por outro lado, procura incluir em seu processo de
formação o contato com disciplinas e ou conteúdos de responsabilidade social, conforme
mencionado anteriormente. Mediante esta visão, há, também, como visto acima, a
inclusão de LIBRAS na única licenciatura da Instituição, FILOSOFIA, obrigatória, bem
como propicia aos demais cursos da IES esta possibilidade como disciplina optativa, de
forma a atender o disposto nas legislações vigentes. Com a posse da Comissão de
Acessibilidade, pretende-se estender as discussões visto que, a temática “acessibilidade”
como tema de formação contínua, justifica-se

devido necessidade de ampliar o

conhecimento sobre o tema, haja vista que tem motivado intensas reflexões e debates por
parte dos profissionais da área da educação e afins. Isso por que, entendida em seu amplo
espectro (acessibilidade atitudinal física, digital, nas comunicações, pedagógica),
pressupõe medidas que extrapolam a dimensão arquitetônica e abrangem o campo legal,
curricular, das práticas3 avaliativas, metodológicas, entre outras. Portanto, a comissão de
acessibilidade tem como objetivo principal, implantar as condições de acessibilidade,
materializando os princípios da inclusão educacional que implicam em assegurar não só
o acesso, mas condições plenas de participação e aprendizagem a todos os estudantes.
Cabe ressaltar que a FAPCOM recepciona a Política de Educação Especial, com
o reforço das orientações que já em 1996, por meio do Aviso Circular nº 277/MEC/GM,
estabeleciam referenciais de acessibilidade necessários para a organização de práticas
inclusivas na educação superior. Este Documento apresenta recomendações com relação
ao processo de seleção considerando três momentos distintos, adotados pela FAPCOM:



Na elaboração do edital, a Comissão Permanente do Processo Seletivo
elabora para que possa expressar, com clareza, os recursos que poderão ser
utilizados pelo vestibulando no momento da prova, quando solicitado;



No momento dos exames vestibulares, quando serão providenciadas salas
especiais para cada tipo de deficiência e a forma adequada de obtenção de
respostas pelo vestibulando, quando solicitado;

3

Referenciais de acessibilidade na educação superior e a avaliação in loco do sistema nacional de avaliação
da educação superior (Sinaes).
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No momento da correção das provas, quando será necessário considerar as
diferenças específicas inerentes a cada portador de deficiência, para que o
domínio do conhecimento seja aferido por meio de critérios compatíveis com
as características especiais desses alunos.

17. POLÍTICAS DE PESQUISA E EXTENSÃO DA FAPCOM
A FAPCOM acredita na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Assim, além de suas atividades regulares de ensino – aqui apresentadas neste PPC –
desenvolve também uma série de atividades extensionistas e de pesquisa, além de estudar
a implantação de diversas outras. Descrevemos abaixo uma síntese das principais
atividades desenvolvidas. Ao final deste documento, nos anexos, podem ser conferidos
os documentos referentes a estas atividades.

Programa de Iniciação Científica (PIC)
O Programa de Iniciação Científica da Faculdade Paulus de Tecnologia e
Comunicação (FAPCOM) tem por objetivos:
I - Sistematizar as Políticas de Pesquisa em âmbito institucional e a produção de
conhecimento nas áreas de Comunicação, Filosofia e Tecnologia.
II - Despertar o aluno para a atividade científica, por meio da vivência de pesquisa,
conduzida pela reflexão e criatividade, visando a ampliação da sua formação.
III

-

Propiciar

subsídios

de

metodologia

científica,

estimulando

o

desenvolvimento do pensamento crítico e científico, despertando os discentes para uma
nova mentalidade em relação às atividades de pesquisa.
IV - Promover correlações teórico –práticas na construção de conhecimentos.
V - Possibilitar o aprofundamento de conhecimento na área em que se desenvolve
a iniciação científica.
VI - Fomentar o engajamento do corpo docente interessado em fazer pesquisa.
VII - Promover e fomentar a produção científica institucional na FAPCOM.
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Linhas de Pesquisa
I – Comunicação: Cultura, Sociedade e Educação
A FAPCOM estabelece para a “linha de pesquisa 1” o estudo que contempla a
relação da Comunicação com a Cultura, a Sociedade e a Educação, tendo presente que
essas três dimensões da vida humana são fundamentais para a construção da sociedade e
para a formação do homem contemporâneo: 1. A cultura (como a “ambiência” formada
pelo homem e influenciado por ela); 2. A sociedade (como o conjunto de pessoas que
compartilham propósitos, gostos, preocupações e costumes, e que integram entre si,
constituindo uma comunidade) e 3. A educação (que envolve os processos de ensinar e
de aprender). O núcleo de pesquisa da FAPCOM se propõe investigar a Comunicação e
a sua interconexão com a Cultura, a Sociedade e a Educação, na construção da visão sobre
o mundo.

II – Comunicação: Tecnologias, Mídias e Ambiente Digital
A FAPCOM estabelece para a “linha de pesquisa 2” a relação da Comunicação
com as Tecnologias, considerando que na contemporaneidade a vida humana é
condicionada pelas Mídias e pelo Ambiente Digital.1. As tecnologias (como dimensão
que envolve o conhecimento técnico, científico, modos produtivos e as ferramentas de
comunicação); 2. As Mídias (como instrumentos de transmissão de informação por meios
impressos, eletrônicos e digitais). 3. O Ambiente Digital (como o novo espaço das redes
de relações humanas proporcionado pelas tecnologias digitais). O núcleo de pesquisa de
a FAPCOM objetiva investigar criticamente a Comunicação e a sua interconexão com as
Tecnologias, o Ambiente Digital e as Mídias a partir dos ferramentais oferecidos pelas
ciências.

III – Comunicação: Filosofia, Ética e Religião
A FAPCOM estabelece para a “linha de pesquisa 3” a relação da Comunicação
com a Filosofia, a Ética e a Religião, três elementos fundamentais na formação de valores
que defendem a vida em todos as suas manifestações. 1. A Filosofia (como estudo de
problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos
valores morais e estéticos, à mente, a lógica e à linguagem); 2. A Ética (como área
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dedicada aos estudos dos valores morais e princípios ideais para o comportamento
humano) e 3. A Religião (como o conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de
visões de mundo, que estabelecem os símbolos que relacionam a humanidade com a
espiritualidade e seus próprios valores morais). O núcleo de pesquisa da FAPCOM se
propõe investigar a Comunicação e a sua interconexão com a Filosofia, a Ética e a
Religião. Esta linha orientará as pesquisas para os conteúdos das mídias impressas,
eletrônicas e digitais e sua influência na formação de valores, do senso crítico e do
compromisso social e ecológico do homem contemporâneo.

- Programa de Monitoria
O Programa de Monitoria da Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação
(FAPCOM) tem por objetivos:

I - Preparar o aluno para as atividades acadêmicas, profissionais e culturais,
compreendidas e assumidas numa relação de responsabilidade com a qualidade de ensino;
II - Intensificar a cooperação entre discentes e docentes, criando condições de
aprofundamento teórico e desenvolvimento de habilidades relacionadas à atividade de
ensino e aprendizagem;
III - Contribuir para a melhoria do ensino de graduação, por meio da introdução
de novas práticas e experiências pedagógicas;
IV - Promover reforço ao processo ensino-aprendizagem;
V - Possibilitar o aprofundamento de conhecimento na área em que se desenvolve
a monitoria;
VI - Possibilitar ao aluno a iniciação científica, tendo por base seu trabalho
desenvolvido na monitoria.
Para tanto, o Programa de Monitoria passa pelos processos de inscrição, seleção
de candidatos, definições de atribuições e avaliação. Mais informações encontram-se
disponíveis nos anexos.

- Cursos de Extensão
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Os Cursos de Extensão da FAPCOM são oferecidos regularmente e a relação dos
cursos atualizada pode ser conferida diretamente no site da FAPCOM. São divididos em:
Comunicação; Comunicação e Tecnologia; Comunicação e Educação; Extensão
Comunitária; Idiomas; e Melhor Idade.

Além destas atividades apresentadas, a FAPCOM oferece ainda as atividades do
NAD (Núcleo de Apoio ao Discente), além do seu Programa de Egressos.

18. ATO AUTORIZATIVO
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19. EMENTÁRIO

Primeiro Semestre

Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Iluminação I: Projetos Audiovisuais e eventos

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
Função de direção de fotografia e suas ferramentas. Fotografia estática versus fotografia
dinâmica. Equipamentos de iluminação. As câmeras, os filmes e a temperatura de cor.
Efeitos de iluminação: filtros e gelatinas. Iluminação para videoconferência. Iluminação
cênica. Iluminação para tv e vídeo. Iluminação para cinema. Técnicas de montagem de
iluminação. Automação da iluminação.
Contribuição para o Perfil do Egresso
( ) Competências e Habilidades de pré-produção
(X) Competências e Habilidades de produção
(X) Competências e Habilidades de pós-produção
(X) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
( ) Competências e Habilidades atitudinais
( ) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Uso de recursos multimídia para a apresentação do conteúdo. Aulas
práticas em estúdio e locações (externas).
Avaliação do Aprendizado
Provas bimestrais. Trabalhos práticos.
Bibliografia Básica
CAMARGO, Roberto Gill. Conceito de iluminação cênica. São Paulo: Música &
Tecnologia, 2012.
HURTER, Bill. A luz perfeita. São Paulo: Photos, 2009.
TAYLOR-HAW, Calvey. Guia definitivo de iluminação de estúdio para fotógrafos.
São Paulo: Europa, 2013.
Bibliografia Complementar
DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas: Papirus, 2011.
KOSSOY, Boris. Fotografia & História. São Paulo: Ateliê, 2012.
MOREIRA, Vinicius de Araujo. Iluminação Elétrica. São Paulo: Edgard Blucher, 1999.
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SOULAGES, François. Estética da fotografia: perda e permanência. São Paulo:
SENAC São Paulo, 2010.
WESTON, Chris. Dominando sua câmera digital. Porto Alegre: Bookman, 2011.
Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Fotografia Digital

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
Os fundamentos da prática e técnica fotográfica em aulas expositivas e com
equipamentos. Aspectos técnicos elementares para a prática fotográfica: uso dos
equipamentos, sistemas das objetivas, técnicas de profundidade de campo com o uso do
diafragma, técnicas de expressar movimento com o uso do obturador. Possibilitar o aluno
o manuseio do equipamento. Técnicas expressivas fotográficas.
Contribuição para o Perfil do Egresso
(X) Competências e Habilidades de pré-produção
(X) Competências e Habilidades de produção
(X) Competências e Habilidades de pós-produção
( ) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
( ) Competências e Habilidades atitudinais
( ) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Uso de recursos multimídia para a apresentação do conteúdo. Aulas
em estúdio de vídeo e laboratório de edição. Uso de câmeras, refletores, fones de ouvido
e computador.
Avaliação do Aprendizado
Exercícios e atividades práticas individuais. Prova escrita.
Bibliografia Básica
ANG, Tom. O fotógrafo completo. São Paulo, Editora Europa, 2010.
BAVISTER, Steve. Guia de Fotografia Digital. São Paulo, Senac, 2011.
MARTINS, Nelson. Fotografia: da analógica ao digital. São Paulo, Senac, 2012.
Bibliografia Complementar
FUQUA, Paul; BIVER, Steven; HUNTER, Fil. Luz - Ciência e Magia - Guia de
iluminação fotográfica. São Paulo: Photos. 2012.
HEDGCOE, John. O novo manual de fotografia. São Paulo, Senac, São Paulo, 2008.
MCNALLY, Joe. O momento do click. Rio de Janeiro, Alta Books, 2008.
PRÄKEL, David. Composição. Porto Alegre, Bookman, 2013.
RAMALHO, José Antônio. Escola de fotografia. São Paulo, Saraiva, 2010.
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Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Projeto Interdisciplinar I

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
O Projeto Interdisciplinar é uma atividade do Curso Superior de Tecnologia em Produção
Audiovisual. Devido às suas características e peculiaridades é regido por Regulamento
específico. No Interdisciplinar o aluno deverá desenvolver um trabalho prático proposto
de acordo com as disciplinas envolvidas no período, com o intuito de aprofundar os
conhecimentos adquiridos e a interrelação vertical entre elas.
Contribuição para o Perfil do Egresso
(X) Competências e Habilidades de pré-produção
(X) Competências e Habilidades de produção
(X) Competências e Habilidades de pós-produção
( ) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
( ) Competências e Habilidades atitudinais
( ) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Uso de recursos multimídia para a apresentação do conteúdo. Aulas
em estúdio de vídeo e laboratório de edição. Uso de câmeras, refletores, fones de ouvido
e computador.
Avaliação do Aprendizado
Exercícios e atividades práticas individuais. Prova escrita.
Bibliografia Básica
SAMAIN, Etienne. O fotográfico. São Paulo: SENAC, 2010.
SANTAELLA, L. Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo. São
Paulo: Paulus, 2011.
ZILLES, Urbano. Antropologia teológica. São Paulo: Paulus, 2011.
Bibliografia Complementar
FERRARI, Pollyana. Hipertexto, hipermídia. São Paulo: Contexto, 2012.
JOHNSON, S. Cultura da interface: como o computador transforma nossa maneira de
criar e comunicar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
HEDGECOE, John. O novo manual de fotografia. São Paulo: SENAC, 2010.
PRIMO, Alex (org.). Interações em rede. Porto Alegre: Sulina, 2013.
TRIGO, Thales. Equipamento fotográfico: teoria e prática. São Paulo: SENAC, 2012.
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Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Antropologia Teológica

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
Uma reflexão sobre a antropologia teológica cristã e sua importância na constituição da
sociedade ocidental contemporânea. Introdução aos conceitos de alma, corpo, e moral a
partir da teologia cristã. A percepção das categorias teológicas cristãs nos meios de
comunicação social. Transcendência e alteridade na relação entre teologia, filosofia e
comunicação.
Contribuição para o Perfil do Egresso
(X) Competências e Habilidades de pré-produção
(X) Competências e Habilidades de produção
(X) Competências e Habilidades de pós-produção
( ) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
( ) Competências e Habilidades atitudinais
( ) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Uso de recursos multimídia para a apresentação do conteúdo. Aulas
em estúdio de vídeo e laboratório de edição. Uso de câmeras, refletores, fones de ouvido
e computador.
Avaliação do Aprendizado
Exercícios e atividades práticas individuais. Prova escrita.
Bibliografia Básica
BONDER, Nilton. A alma imoral: traição e tradição através dos tempos. Rio de
Janeiro: Rocco, 1998.
ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano: a essência das religiões. 3.ed. São Paulo:
Martins Fontes, 2012.
ZILLES, Urbano. Antropologia teológica. São Paulo: Paulus, 2011.
Bibliografia Complementar
FRANKL, Viktor. Emil. Em busca de sentido: um psicólogo no campo de
concentração. 30.ed. Petrópolis: Vozes, 2011. - (615.85/F915e) – (5ex)
LÉVINAS, Emmanuel. Ética e Infinito. Lisboa: Edições 70, 2013. - (17/L645e) –
(10ex)
______. Humanismo do outro homem. 4.ed. Petrópolis: Vozes, 2012. (165.74/L645h) – (4ex)
______. Totalidade e infinito. 3.ed. Lisboa: Edições 70, 2011. – (17/L645t) – (11ex)
OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. A religião na sociedade urbana e pluralista. São
Paulo: Paulus, 2013. – (21/O48r) – (8ex)
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TORRES QUEIRUGA, Andrés. O diálogo das religiões. São Paulo: Paulus, 2012. (291/T643di) – (6ex)

Curso:
Disciplina:
Carga Horária:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual
Optativa I - Libras
34 h/a

Ementa
Disciplina que permite a flexibilização curricular, com o objetivo de promover e ampliar
as competência e habilidades relativas ao perfil planejado para o egresso da área de
produção audiovisual, através do saber abrangente e complementar. Ocorre por meio da
oferta de disciplinas nas áreas de ciências humanas e aplicadas que contribuam para a
visão inter e transdisciplinar do discente, oferecidas em caráter semestral.
Ementa Libras
Reflexão sobre as principais abordagens educacionais voltadas às pessoas surdas. Estudos
do vocabulário básico pertinente à área educativa, proporcionando o domínio de
competência gramatical e linguística, como também de habilidades discursivas
Bibliografia Básica
GESSER, Audrei. Libras! Que língua é essa? São Paulo: Parábola, 2012. –
(81’221.24/G332Li) – (11ex)
HONORA, Márcia. Livro ilustrado de língua brasileira de sinais:
desvendando a comunicação usada pelas pessoas com surdez. São Paulo:
Ciranda Cultural, 2011. – (81’221.24/H748L) – (11ex)
SÁ, Nidia Regina Limeira de. Cultura, poder e educação de surdos. 2.ed. São Paulo:
Paulinas, 2012. – (376.33/S113c) – (9ex)
Bibliografia Complementar
ALMEIDA, Elizabeth Crepaldi. Atividades ilustradas em sinais de Libras. Rio
de Janeiro. Revinter, 2004. – (81’221.24/A446a) – (3ex)
PEREIRA, Cristina da Cunha (Org.). Libras: conhecimento além dos sinais. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2011. – (81’221.24/P493L) – (3ex)
QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira:
estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2009. – (81’221.24/Q18Li) – (3ex)
SKLIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as diferenças. 6.ed. Porto Alegre:
Mediação, 2012. – (376.33/S639s) – (3ex)
VELOSO, Éden; MAIA, Valdeci. Aprenda Libras com eficiência e rapidez. Curitiba:
Mãosinais, 2009. v.1-2. – (81’221.24/V555a) – (3ex)

Contribuição para o Perfil do Egresso
( ) Competências e Habilidades de pré-produção
( ) Competências e Habilidades de produção
( ) Competências e Habilidades de pós-produção
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( ) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
(X) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Edição de Imagem

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
Apresentar as técnicas de edição de imagens fundamentais para os fotógrafos
contemporâneos. Praticar em laboratório as técnicas de ajuste de imagem visando
estimular o processo criativo. Estabelecer quais são as particularidades e principais
recursos dos softwares mais utilizados pelo mercado. Analisar a transição dos recursos
dos laboratórios de revelação e as técnicas de calibragem da imagem.
Contribuição para o Perfil do Egresso
(X) Competências e Habilidades de pré-produção
(X) Competências e Habilidades de produção
(X) Competências e Habilidades de pós-produção
( ) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
( ) Competências e Habilidades atitudinais
( ) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Uso de recursos multimídia para a apresentação do conteúdo. Aulas
em estúdio de vídeo e laboratório de edição. Uso de câmeras, refletores, fones de ouvido
e computador.
Avaliação do Aprendizado
Exercícios e atividades práticas individuais. Prova escrita.
Bibliografia Básica
ADOBE PRESS. Adobe Photoshop CS5: Classroom in a book. Porto Alegre:
Bookman, 2011.
EUGENIO, José Luiz. Photoshop pintura digital com o mouse. 1. ed. Rio de Janeiro:
Ciência Moderna, 2011.
TALVANES, Alessandro. Adobe Photoshop CS6: o mundo digital. 1. ed. Rio de
Janeiro: Alta Books, 2013.
Bibliografia Complementar
ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe Photoshop CS6: Classroom in a book. Porto
Alegre: Bookman, 2013. – (004photoshop/S719a) – (3ex)
ALMEIDA, Marilane de. Photoshop para iniciantes. São Paulo: Digerati, 2007. –
(004photoshop/A449p) – (3ex)
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BUGAY, Edson Luiz. Imagem digital com Bridge e câmera RAW. Florianópolis:
Visual Books, 2009. – (004.4’27/B946i) – (2ex)
MORAZ, Eduardo. Universidade Photoshop: desvende os recursos desta poderosa
ferramenta. São Paulo: Digerati, 2008. – (004photoshop/M831u) – (4ex)
SANTAELLA, Lucia. Matrizes da linguagem e pensamento: sonora visual verbal –
aplicações na hipermídia. 3.ed. São Paulo: FAPESP, 2009. – (81’22/S222m) – (6ex)
Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Introdução ao Audiovisual: História e Estética

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
A constituição da Linguagem Audiovisual através da História. Principais momentos
estéticos. As naturezas das imagens em movimento e a correlação na construção de
sentido. Principais teorias do cinema e do audiovisual: os diversos suportes. A relação
homem, imagem e som: a representação através da História.
Contribuição para o Perfil do Egresso
(X) Competências e Habilidades de pré-produção
( ) Competências e Habilidades de produção
( ) Competências e Habilidades de pós-produção
( ) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
(X) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Leituras programadas. Uso de recursos multimídia para a apresentação
do conteúdo.
Avaliação do Aprendizado
Provas bimestrais. Trabalhos de pesquisa, leitura e análise crítica.
Bibliografia Básica
COUSINS, Mark. História do cinema: dos clássicos mudos ao cinema moderno. São
Paulo: Martins Fontes, 2013.
MACHADO, Arlindo. Pré-cinemas e pós-cinemas. 6.ed. São Paulo: Papirus, 2013.
RIBEIRO, Ana Paula Goulart (Org.). História da televisão no Brasil. São Paulo:
Contexto, 2010.
Bibliografia Complementar
EDGAR-HUNT, Robert; MARLAND, John; RAWLE, Steven. A linguagem do
cinema. Porto Alegre: Bookman, 2013.
LEAL, Paulo Roberto Figueira; BRANDÃO, Cristina.; COUTINHO, Iluska (orgs.).
Televisão, cinema e mídias digitais. Florianópolis: Insular, 2012.
MACHADO, Arlindo. Made in Brasil: três décadas de vídeo brasileiro. São Paulo:
Iluminuras, 2007.
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MASCARELLO, Fernando (Org.). História do cinema mundial. 7.ed. São Paulo:
Papirus, 2012.
RODRIGUEZ, Ángel. A dimensão sonora da linguagem audiovisual. São Paulo:
SENAC, 2006.
Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Inglês Instrumental: Leituras Técnicas e Vocabulário

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
Estudo da língua inglesa em sua estrutura básica, através de textos gerais. Leitura e
interpretação de textos da técnica de audiovisual em Língua Inglesa. Técnicas de leitura:
guessing, skimming, scanning, levantamento de palavras-chave, exploração oral prévia
do assunto e dos temas. Glossário de termos gerais e técnicos.
Contribuição para o Perfil do Egresso
( ) Competências e Habilidades de pré-produção
( ) Competências e Habilidades de produção
( ) Competências e Habilidades de pós-produção
(X) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
(X) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Leituras técnicas programadas. Uso de recursos multimídia para a
apresentação do conteúdo. Dinâmicas em grupo.
Avaliação do Aprendizado
Provas bimestrais. Trabalhos de pesquisa, leitura e análise de texto.
Bibliografia Básica
GHOUCHE, Jihad M. Abou. Melhore o seu inglês: conversação e compreensão. São
Paulo: Disal, 2012. – (811.111/G348m) – (10ex)
MARTINEZ, Ron. Como dizer tudo em inglês. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. –
(811.111/M337c) – (10ex)
SOUZA, Adriana Grade Fiori. Leitura em língua inglesa: uma abordagem
instrumental. 2.ed. São Paulo: Disal, 2010. – (811.111/S713L) – (10ex)
Bibliografia Complementar
ANTAS, Luiz Mendes. Dicionário de termos técnicos inglês-português. 6.ed. São
Paulo: Traço Editora, [s.d.].
BRIEGER, Nick. Technical English Vocabulary and Grammar. England:
Summertown Publishing, 2009.
GREEN, Jen. Great expectations: The Elt Graphic Novel – Charles Dickens. Canada:
Cengage Learning, 2010.
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NOBLE III, Joe Bailey; IGREJA, José Roberto A. American idioms: um guia prático
e atual de expressões idiomáticas americanas com os significados e usos. 2ª reimp.
São Paulo: Disal, 2006.
SCHUMACHER, Cristina; COSTA, Francisco Araújo da; UCICH, Rebecca. O inglês
na tecnologia da informação. São Paulo: Disal, 2009.
Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Fundamentos da Produção Audiovisual I: Física e Ótica

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
Fundamentos de Ótica aplicada ao Audiovisual: Luz e cor - características e medição.
Visão humana. Fenômenos ópticos e sua aplicação na captação e geração de imagens.
Lentes - características, tipos e aplicação. Fundamentos de Física aplicada ao
Audiovisual: Ondas - características e medição. Som - características e medição. Audição
humana. Noções de acústica aplicada. Fenômenos acústicos e sua influência na captação
e emissão de som. Noções de música e instrumentos musicais.
Contribuição para o Perfil do Egresso
( ) Competências e Habilidades de pré-produção
( ) Competências e Habilidades de produção
( ) Competências e Habilidades de pós-produção
( ) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
(X) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Leituras programadas. Uso de recursos multimídia para a apresentação
do conteúdo. Pesquisa de campo.
Avaliação do Aprendizado
Provas bimestrais. Trabalhos de pesquisa. Apresentação de seminários.
Bibliografia Básica
CARVALHO, Régio Paniago. Acústica Arquitetônica. 2.ed. Brasília: Thesaurus, 2010.
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física:
óptica e física moderna. Rio de Janeiro: LTC, 2009. v.4.
VALLE, Sólon do. Manual prático de acústica. 3.ed. Rio de Janeiro: Música &
tecnologia, 2009.
Bibliografia Complementar
BRUNO, Odemir Martinez; CARVALHO, Luis Alberto Vieira de. Óptica e fisiologia
da visão: uma abordagem multidisciplinar. São Paulo: Roca, 2008.
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COSTA, Fernando Morais da; SÁ, Simone Pereira de (Orgs.). Som + Imagem. Rio de
Janeiro: 7 Letras, 2012.
FREJLICH, Jaime. Óptica. São Paulo: Oficina de Textos, 2011.
SCHAFER, R. Murray. Educação sonora: 100 exercícios de escuta e criação de sons.
São Paulo: Melhoramentos, 2011.
SIQUEIRA, Ethevaldo. Para compreender o mundo digital. São Paulo: Globo, 2008.
Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Fundamentos da Indústria Audiovisual

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
A Indústria Audiovisual: A cadeia de produtos e serviços profissionais audiovisuais. O
papel dos Fabricantes, Distribuidores, Representantes de Vendas, Revendedores,
Projetistas Audiovisuais, Integradores de Sistemas, Provedores de Serviços audiovisuais,
fornecedores de Locação e de Serviços para Eventos. Papéis organizacionais na Indústria
Audiovisual - Departamentos de Marketing e Vendas, Administrativo, Técnico,
Almoxarifado, Logística e Manutenção. Certificações profissionais na Indústria
Audiovisual. Ofícios aliados. Empresas brasileiras de AV. Principais players
internacionais.
Contribuição para o Perfil do Egresso
( ) Competências e Habilidades de pré-produção
( ) Competências e Habilidades de produção
( ) Competências e Habilidades de pós-produção
(X) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
( ) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Leituras programadas. Uso de recursos multimídia para a apresentação
do conteúdo.
Avaliação do Aprendizado
Provas bimestrais. Trabalhos de pesquisa. Apresentação de seminários.
Bibliografia Básica
ALVES, Marcia Nogueira; FONTOURA, Mara; ANTONIUTTI, Cleide Luciane. Mídia
e produção audiovisual: uma Introdução. 2.ed. São Paulo: IBPEX, 2011.
GABRIEL, Martha. Marketing na era digital. São Paulo: Novatec, 2012.
MARTINS, Vinícius Alves Portela. Fundamentos da atividade cinematográfica e
audiovisual. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

Bibliografia Complementar
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BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos / logística
empresarial. 5.ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.
CHIAVENATO, Idalberto. Teoria geral da administração. 7.ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2004.
MELEIRO, Alessandra (Org.). Cinema e mercado. São Paulo: Escrituras, 2010.
VELLOSO, João Paulo dos Reis. O Brasil e a economia criativa: um novo mundo nos
trópicos. Rio de Janeiro: José Olympio, 2008.
YU, Abraham Sin Oih. Tomada de decisão nas organizações. São Paulo: Saraiva,
2011.
Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Leitura e Produção de Texto

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
Leitura e interpretação de texto. Produção de textos: a ideia de unidade, divisões e
subdivisões do plano textual. A macroestrutura textual. Problemas de microestrutura
textual derivados de falhas macroestruturais. Semântica: conceitos básicos. Adequação
e escolha dos vocábulos. A adequação gramatical à modalidade de texto. Pontuação e
coesão textual.
Contribuição para o Perfil do Egresso
( ) Competências e Habilidades de pré-produção
( ) Competências e Habilidades de produção
( ) Competências e Habilidades de pós-produção
( ) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
(X) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Leituras programadas. Uso de recursos multimídia para a apresentação
do conteúdo.
Avaliação do Aprendizado
Provas bimestrais. Trabalhos de pesquisa, leitura e análise de textos.
Bibliografia Básica
BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. São Paulo: Ática, 2012.
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. 17.ed. Para entender o texto. São
Paulo: Ática, 2012.
SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de texto: leitura e redação. São
Paulo: Ática, 2012.
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Bibliografia Complementar
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico.
9.ed. São Paulo: Atlas, 2009.
BOAVENTURA, Edivaldo. Como ordenar as ideias. São Paulo: Ática, 2009.
GUIMARÃES, ELISA. A articulação do texto. 9.ed. São Paulo: Ática, 2004.
LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. São Paulo:
Cortez, 2012.
Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Atividades Complementares I

Carga Horária:

40 h/a

Ementa
As atividades complementares foram constituídas a partir de legislação específica do
MEC (Pareceres CNE/CES n.ºs 492/2001, 67/2003 e 2/2007) se constituem como
importante instrumento curricular que reconhece, estimula e valoriza conhecimentos,
habilidades, competências e experiências adquiridas pelo aluno em horário e local extraaula. Sobretudo em um Curso Superior de Tecnologia, tais atividades possibilitam maior
enriquecimento e flexibilidade curricular, enriquecendo o processo ensino-aprendizagem
e complementa a formação social e profissional do aluno.
OBJETIVOS
Objetivo geral
Formar o aluno com juízo crítico, capaz de discernir sobre aspectos, processos e impactos
éticos, históricos, políticos, sociais, profissionais, tecnológicos e culturais diversos,
valorizando a visão humanista e a consciência sobre seus direitos e deveres enquanto
cidadão e futuro profissional formador e multiplicador de opinião.
Objetivos específicos
1) Complementar e enriquecer o processo de aprendizagem por meio do estímulo à
participação em atividades artísticas e culturais diversas, principalmente além do âmbito
da Faculdade.
2) Favorecer a prática de atividades interdisciplinares, por meio do reconhecimento da
relação de tais atividades com o universo audiovisual.
3) Cultivar o hábito e o gosto da participação em tais atividades, levando a constante
ampliação de repertório e de reflexões humanas, sociais e profissionais.
4) Estimular o olhar crítico e o reconhecimento da importância da formação de um
repertório expansível e independente.

Contribuição para o Perfil do Egresso

150

(X) Competências e Habilidades de pré-produção
(X) Competências e Habilidades de produção
(X) Competências e Habilidades de pós-produção
(X) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
(X) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Segundo Semestre
Curso:
Disciplina:
Carga Horária:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual
Fundamentos da Produção Audiovisual II: Eletricidade e
Cálculo
34 h/a

Ementa
Elementos básicos do cálculo e eletricidade aplicado aos sistemas audiovisuais.
Contribuição para o Perfil do Egresso
( ) Competências e Habilidades de pré-produção
( ) Competências e Habilidades de produção
( ) Competências e Habilidades de pós-produção
(X) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
( ) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Leituras programadas. Uso de recursos multimídia para a apresentação
do conteúdo. Pesquisa de campo.
Avaliação do Aprendizado
Provas bimestrais. Trabalhos de pesquisa. Apresentação de seminários.
Bibliografia Básica
HAUSMAN, Carl; O'DONNEL, Lewis.
Rádio: produção, programação e
performance. Rio de Janeiro: Cengage, 2011.
SCHLITTLER, João Paulo Amaral. TV digital interativa. São Paulo: Blucher, 2011.
ZETTL, Herbert. Manual de produção de televisão. 10.ed. São Paulo: Cengage, 2011.

Bibliografia Complementar
BRENNAND, Edna; LEMOS, Guido. Televisão digital interativa: reflexão, sistemas
e padrões. Vinhedo (SP): Horizonte / São Paulo: Mackenzie, 2007.
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CAMPOS, Flávio de. Roteiro de cinema e televisão: a arte e a técnica de imaginar,
perceber e narrar. 3.ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2011.
CANNITO, Newton. A televisão na era digital: Interatividade, convergência e novos
modelos de negócios. São Paulo: Summus, 2010.
MCLEISH, Robert. Produção de rádio: um guia abrangente de produção
radiofônica. São Paulo: Summus, 2001.
SOLOT, Steve (Ed.). The Brazilian audiovisual industry. Rio de Janeiro: LATC,
2012.
Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Iluminação II: Sistemas de Montagem e operação

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
Recurso para diretores de fotografia de sistemas de iluminação, tipos de refletores,
estúdios e eventos. Montagem de iluminação em grid. Adaptação de mesas de luz.
Operações básicas, manuais e programadas em mesas de iluminação.
Contribuição para o Perfil do Egresso
( ) Competências e Habilidades de pré-produção
(X) Competências e Habilidades de produção
(X) Competências e Habilidades de pós-produção
(X) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
( ) Competências e Habilidades atitudinais
( ) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Uso de recursos multimídia para a apresentação do conteúdo. Aulas
práticas em estúdio e locações (externas).
Avaliação do Aprendizado
Provas bimestrais. Trabalhos práticos.
Bibliografia Básica
CAMARGO, Roberto Gill. Conceito de iluminação cênica. São Paulo: Música &
Tecnologia, 2012.
MEGRICH, Arnaldo. Televisão digital: princípios e técnicas. São Paulo: Érica, 2009.
ZETTL, Herbert. Manual de produção de televisão. 10.ed. São Paulo: Cengage, 2011.
Bibliografia Complementar
DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas: Papirus, 2011.
KOSSOY, Boris. Fotografia & História. São Paulo: Ateliê, 2012.
MOREIRA, Vinicius de Araujo. Iluminação Elétrica. São Paulo: Edgard Blucher, 1999.
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HURTER, Bill. A luz perfeita. São Paulo: Photos, 2009.
TAYLOR-HAW, Calvey. Guia definitivo de iluminação de estúdio para fotógrafos.
São Paulo: Europa, 2013.
Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Projeto Técnico Audiovisual

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
O início da produção e o trabalho do produtor. Demandas de produção: transporte,
catering, pesquisa de locações e agenda. Decupagem de roteiro e storyboard. Seleção de
equipamentos e equipes. Fluxograma de produção. Definição de cronograma de produção
e dead lines. Orçamento e balanceamento QRT (Qualidade-Recursos-Tempo). Diário de
produção e ferramentas de registro, controle e gerenciamento: mapa de produção, ordem
do dia e check list. Autorizações, contratos, permutas e seguros.
Contribuição para o Perfil do Egresso
( ) Competências e Habilidades de pré-produção
( ) Competências e Habilidades de produção
( ) Competências e Habilidades de pós-produção
(X) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
( ) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Leituras programadas. Uso de recursos multimídia para a apresentação
do conteúdo. Pesquisa de campo.
Avaliação do Aprendizado
Provas bimestrais. Trabalhos de pesquisa. Apresentação de seminários.
Bibliografia Básica
HAUSMAN, Carl; O'DONNEL, Lewis.
Rádio: produção, programação e
performance. Rio de Janeiro: Cengage, 2011.
SCHLITTLER, João Paulo Amaral. TV digital Interativa. São Paulo: Blucher, 2011.
ZETTL, Herbert. Manual de produção de televisão. 10.ed. São Paulo: Cengage, 2011.
Bibliografia Complementar
BRENNAND, Edna; LEMOS, Guido. Televisão digital interativa: reflexão, sistemas
e padrões. Vinhedo (SP): Horizonte / São Paulo: Mackenzie, 2007.
CAMPOS, Flávio de. Roteiro de cinema e televisão: a arte e a técnica de imaginar,
perceber e narrar. 3.ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2011.
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CANNITO, Newton. A televisão na era digital: Interatividade, convergência e novos
modelos de negócios. São Paulo: Summus, 2010.
MCLEISH, Robert. Produção de rádio: um guia abrangente de produção
radiofônica. São Paulo: Summus, 2001.
SOLOT, Steve (Ed.). The Brazilian audiovisual industry. Rio de Janeiro: LATC,
2012.
Curso:
Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual
Disciplina:

Produção de Roteiro

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
A criação ficcional para o formato audiovisual. O narrador, ponto de vista e ponto de
foco. Gêneros de história e gêneros narrativos. A cena, a personagem, ação e diálogo.
Forma e terminologia de roteiro para televisão, cinema e vídeo. Redação de roteiros
audiovisuais: tipos e características. A ideia, a premissa, a sinopse, o argumento, escaleta
e o roteiro. Roteiro técnico. tratamentos de roteiro.
Contribuição para o Perfil do Egresso
(X) Competências e Habilidades de pré-produção
( ) Competências e Habilidades de produção
( ) Competências e Habilidades de pós-produção
( ) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
(X) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Leituras programadas. Uso de recursos multimídia para a apresentação
do conteúdo. Exibição de material. Análises de roteiros.
Avaliação do Aprendizado
Provas bimestrais. Trabalhos de pesquisa, leitura e análise de roteiros.
Bibliografia Básica
COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro: teoria e prática. 2.ed. São Paulo:
Summus, 2009.
PUCCINI, Sergio. Roteiro de documentário: da pré-produção a pós-produção. 3.ed.
São Paulo: Papirus, 2013.
STEMPEL, Tom. Por dentro do roteiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.
Bibliografia Complementar
BLOCK, Bruce. A narrativa visual. Rio de Janeiro: Campus, 2010.
CAMPOS, Flavio de. Roteiro de cinema e televisão: a arte e a técnica de imaginar,
perceber e narrar uma história. 3.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.
GOSCIOLA, Vicente. Roteiro para as novas mídias. São Paulo: SENAC, 2010.
PALLOTTINI, Renata. Dramaturgia de televisão. São Paulo: Perspectiva, 2012.
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PARENT-ALTIER, Dominique. O argumento cinematográfico. Lisboa: Texto &
Grafia, 2009.

Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Optativa II

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
Disciplina que permite a flexibilização curricular, com o objetivo de promover e ampliar
as competência e habilidades relativas ao perfil planejado para o egresso da área de
produção audiovisual, através do saber abrangente e complementar. Ocorre por meio da
oferta de disciplinas nas áreas de ciências humanas e aplicadas que contribuam para a
visão inter e transdisciplinar do discente, oferecidas em caráter semestral.
Contribuição para o Perfil do Egresso
( ) Competências e Habilidades de pré-produção
( ) Competências e Habilidades de produção
( ) Competências e Habilidades de pós-produção
( ) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
(X) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
A definir.
Avaliação do Aprendizado
A definir.
Bibliografia Básica
A definir.
Bibliografia Complementar
A definir.
Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Televisão Digital e Internet

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
O histórico da TV Digital, os sistemas digitais adotados nos principais mercados: Japão,
Estados Unidos e Europa. Os embates políticos no Brasil em torno da escolha pelo
sistema japonês Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial (ISDB-T).
Middlewares e o "Ginga" - middleware Recomendação ITU-T para serviços IPTV. As
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possibilidades de convergência, de multiprogramação e da democratização da
comunicação. As novas formas de assistir televisão: WebTV e TV móvel.
Contribuição para o Perfil do Egresso
( ) Competências e Habilidades de pré-produção
( ) Competências e Habilidades de produção
( ) Competências e Habilidades de pós-produção
(X) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
( ) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Leituras programadas. Uso de recursos multimídia para a apresentação
do conteúdo. Pesquisa de campo.
Avaliação do Aprendizado
Provas bimestrais. Trabalhos de pesquisa e leitura.
Bibliografia Básica
BURGESS, Jean; GREEN, Joshua. YouTube e a revolução digital. São Paulo: Aleph,
2012.
CANNITO, Newton. A televisão na era digital: interatividade, convergência e novos
modelos de negócios. São Paulo: Summus, 2010.
MEGRICH, Arnaldo. Televisão digital: princípios e técnicas. São Paulo: Érica, 2009.
Bibliografia Complementar
AVILA, Renato Nogueira Perez. Streaming: aprenda a criar e instalar sua rádio ou
TV na Internet. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008.
BOLANO, Cesar Ricardo Siqueira. A televisão brasileira na era digital. São Paulo:
Paulus, 2007.
BRENNAND, Edna; LEMOS, Guido. Televisão digital interativa: reflexões, sistemas
e padrões. Vinhedo: Horizonte : São Paulo: Mackenzie, 2007.
FERREIRA, D. C. M.; PAIVA, J. E.R. O áudio na Internet: uma orientação para os
profissionais de comunicação e tecnologia. Uberlândia: Edibrás, 2008.
ROSS, Keith W.; KUROSE, James F. Redes de computadores e a internet. 3.ed. São
Paulo: Pearson, 2009.

Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Tecnologias de Sinais Audiovisuais

Carga Horária:

34 h/a
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Ementa
Captura, Processamento e exibição de informações audiovisuais. Microfones e câmeras
de vídeo. Sinais de áudio e sinais de vídeo - níveis e características. Resolução, largura
de banda e profundidade de cor, padrões analógicos e digitais dos sinais de vídeo.
Frequência de áudio. Processamento, gerenciamento e distribuição de sinais. Conversão
de sinais. Dispositivos e tecnologias de exibição sonora e visual. Brilho e contraste de
imagem.
Contribuição para o Perfil do Egresso
( ) Competências e Habilidades de pré-produção
( ) Competências e Habilidades de produção
( ) Competências e Habilidades de pós-produção
(X) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
( ) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Leituras programadas. Uso de recursos multimídia para a apresentação
do conteúdo.
Avaliação do Aprendizado
Provas bimestrais. Trabalhos de pesquisa. Apresentação de seminários.
Bibliografia Básica
ANG, Tom. Vídeo digital: uma Introdução. 2.ed. São Paulo: Senac, 2012.
CARVALHO, Régio Paniago. Acústica Arquitetônica. 2.ed. Brasília: Thesaurus, 2010.
HUBER, David Milles; RUNSTEIN, Robert E. Técnicas modernas de gravação de
áudio. São Paulo: Campus, 2011.
Bibliografia Complementar
CARLÓN, Mario. Do cinematográfico ao televisivo. São Leopoldo: Unisinos, 2012.
DAVIE, Bruce; PETERSON, Larry L. (Orgs.). Redes de computadores: uma
abordagem de sistemas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
FERREIRA, Daniela Carvalho Monteiro; PAIVA, José Eduardo Ribeiro de. O áudio na
internet: uma orientação para os profissionais de comunicação e tecnologia.
Uberlândia: Edibrás, 2008.
MONTEZ, Carlos; BECKER, Valdecir. TV digital interativa. 2.ed. Florianópolis:
UFSC, 2005.
SCHLITTLER, João Paulo Amaral. TV digital Interativa. São Paulo: Blucher, 2011.
Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Língua Inglesa

Carga Horária:

34 h/a
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Ementa
Desenvolvimento do linguajar formal e informal em Língua Inglesa. Vocabulário e
termos específicos do segmento audiovisual. Produção oral e escrita. Compreensão de
textos. Aplicabilidade da Língua Inglesa em contextos da realidade contemporânea do
mercado de trabalho audiovisual. Leituras técnicas de manuais de processos e
equipamentos específicos do audiovisual.
Contribuição para o Perfil do Egresso
( ) Competências e Habilidades de pré-produção
( ) Competências e Habilidades de produção
( ) Competências e Habilidades de pós-produção
(X) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
(X) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Leituras programadas. Uso de recursos multimídia para a apresentação
do conteúdo.
Avaliação do Aprendizado
Provas bimestrais. Análise de texto. Conversação.
Bibliografia Básica
GHOUCHE, Jihad M. Abou. Melhore o seu inglês: conversação e compreensão. São
Paulo: Disal, 2012.
LEITURA em língua inglesa: uma abordagem instrumental. 2.ed. São Paulo: Disal,
2010.
MARTINEZ, Ron. Como dizer tudo em inglês. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
Bibliografia Complementar
ANTAS, Luiz Mendes. Dicionário de termos técnicos inglês-português. 6.ed. São Paulo:
Traço Editora, [s.d.].
BLADON, Rachel. Gandhi. Oxford: Macmillan, 2011.
GREEN, Jen. Great expectations: The Elt Graphic Novel – Charles Dickens. Canada:
Cengage Learning, 2010.
NOBLE III, Joe Bailey; IGREJA, José Roberto A. American idioms: um guia prático e
atual de expressões idiomáticas americanas com os significados e usos. São Paulo: Disal,
2006
SCHUMACHER, Cristina; COSTA, Francisco Araújo da; UCICH, Rebecca. O inglês na
tecnologia da informação. São Paulo: Disal, 2009.
Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual
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Disciplina:

Vídeo Digital

Carga Horária:

68 h/a

Ementa
A produção audiovisual a partir da linguagem videográfica. As primeiras experiências
realizadas ainda em suporte eletrônico/ analógico até o formato digital. Técnicas e
recursos necessários para a operação de câmeras de vídeo. Conceitos sobre planos,
enquadramentos, eixo de ação, movimentação e angulação.
Contribuição para o Perfil do Egresso
(X) Competências e Habilidades de pré-produção
(X) Competências e Habilidades de produção
(X) Competências e Habilidades de pós-produção
( ) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
( ) Competências e Habilidades atitudinais
( ) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Uso de recursos multimídia para a apresentação do conteúdo. Aulas
em estúdio de vídeo e laboratório de edição. Uso de câmeras, refletores, fones de ouvido
e computador.
Avaliação do Aprendizado
Exercícios e atividades práticas individuais. Prova escrita.
Bibliografia Básica
ANG, Tom. Vídeo digital: uma introdução. São Paulo: SENAC, 2012.
MOLETTA, Alex. Criação de Curta-Metragem em Vídeo Digital. São Paulo:
Summus, 2009.
MASCELLI, Joseph V. Os cincos Cs da cinematografia: técnicas de filmagem. São
Paulo: Summus, 2010.
Bibliografia Complementar
ARMES, Roy. On vídeo: o significado do vídeo nos meios de comunicação. São
Paulo: Summus, 1999.
BALL, James. From still to motion: a photographer’s guide to creating vídeo with
your DSLR. Berkeley: New Riders, 2010.
DANCYGER, Ken. Técnicas de Edição para Cinema e Vídeo – História, Teoria e
Prática. Rio de Janeiro: Campus / Elsevier, 2003.
MACHADO, Arlindo (Org). Made in Brasil: três décadas do vídeo brasileiro. São
Paulo: Iluminuras, 2007.
MELLO, Christine. Extremidades do Vídeo. São Paulo: SENAC, 2008.
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Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Atividades Complementares II

Carga Horária:

40 h/a

Ementa
As atividades complementares foram constituídas a partir de legislação específica do
MEC (Pareceres CNE/CES n.ºs 492/2001, 67/2003 e 2/2007) se constituem como
importante instrumento curricular que reconhece, estimula e valoriza conhecimentos,
habilidades, competências e experiências adquiridas pelo aluno em horário e local extraaula. Sobretudo em um Curso Superior de Tecnologia, tais atividades possibilitam maior
enriquecimento e flexibilidade curricular, enriquecendo o processo ensino-aprendizagem
e complementa a formação social e profissional do aluno.
Objetivos
Objetivo geral
Formar o aluno com juízo crítico, capaz de discernir sobre aspectos, processos e impactos
éticos, históricos, políticos, sociais, profissionais, tecnológicos e culturais diversos,
valorizando a visão humanista e a consciência sobre seus direitos e deveres enquanto
cidadão e futuro profissional formador e multiplicador de opinião.
Objetivos específicos
1) Complementar e enriquecer o processo de aprendizagem por meio do estímulo à
participação em atividades artísticas e culturais diversas, principalmente além do âmbito
da Faculdade.
2) Favorecer a prática de atividades interdisciplinares, por meio do reconhecimento da
relação de tais atividades com o universo audiovisual.
3) Cultivar o hábito e o gosto da participação em tais atividades, levando a constante
ampliação de repertório e de reflexões humanas, sociais e profissionais.
4) Estimular o olhar crítico e o reconhecimento da importância da formação de um
repertório expansível e independente.
Contribuição para o Perfil do Egresso
(X) Competências e Habilidades de pré-produção
(X) Competências e Habilidades de produção
(X) Competências e Habilidades de pós-produção
(X) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
(X) Competências e Habilidades generalistas e humanistas

Terceiro Semestre
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Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Transmídia

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
Conceitos, fundamentos e formação. Conteúdo em diversos formatos: música, imagem,
vídeos, games,realidade aumentada, geolocalização. Narrativa de uma história com uso
da transmídia. A criação do universo e suas portas de entradas. O futuro da transmídia.
Cases de sucesso. Aplicação do conceito transmídia na narrativa audiovisual.
Contribuição para o Perfil do Egresso
( ) Competências e Habilidades de pré-produção
( ) Competências e Habilidades de produção
(X) Competências e Habilidades de pós-produção
( ) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
(X) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Leituras programadas. Uso de recursos multimídia para a apresentação
do conteúdo.
Avaliação do Aprendizado
Provas bimestrais. Seminários. Desenvolvimento de projeto.
Bibliografia Básica
FERRARI, Pollyana. Hipertexto, hipermídia. São Paulo: Contexto, 2012.
JENKINS, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Editora Aleph Ltda, 2008.
SANTAELLA, L. Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo. São
Paulo: Paulus, 2011.
Bibliografia Complementar
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede - A era da informação: economia,
sociedade e cultura. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2012.
JOHNSON, Steven. Cultura da interface: como o computador transforma nossa
maneira de criar e comunicar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
PADOVANI, Stephania. Navegação em hipermídia: uma abordagem centrada no
usuário. São Paulo: Ciência Moderna, 2008.
PRIMO, Alex (org.). Interações em rede. Porto Alegre: Sulina, 2013.
SANTAELLA, Lucia. Matrizes da linguagem e pensamento: sonora visual verbal.
São Paulo: Iluminuras, 2009.
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Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Tecnologia Digital para Sistemas Audiovisuais

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
Tecnologia digital aplicada na indústria audiovisual. Formatos de arquivos, containers e
codecs para gravação, edição e transmissão de áudio e vídeo. Softwares de montagem,
edição, finalização, pós-produção e exibição. Linguagem e estética audiovisual para
meios digitais e internet
Contribuição para o Perfil do Egresso
( ) Competências e Habilidades de pré-produção
( ) Competências e Habilidades de produção
(X) Competências e Habilidades de pós-produção
(X) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
( ) Competências e Habilidades atitudinais
( ) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Uso de recursos multimídia para a apresentação do conteúdo. Estudos
de caso. Pesquisa de campo.
Avaliação do Aprendizado
Provas bimestrais. Seminários.
Bibliografia Básica
ABREU, Aline França de. Tecnologia da Informação. São Paulo: Atlas, 2011.
FERREIRA, Silvio. Tudo o Que Você Precisa Saber Sobre Áudio e Vídeo Digital. São
Paulo: Digerati, 2009.
ROSS, Keith W.; KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo:
Addison Wesley Brasil, 2010.
Bibliografia Complementar
FLOYD, Thomas. Sistemas Digitais - Fundamentos e Aplicações. São Paulo: Artmed,
2007.
PINHEIRO, José Maurício dos S. Guia Completo de Cabeamento de Redes. São Paulo:
Campus, 2003.
POHLMANN, Ken C. Principles of Digital Audio. EUA: McGraw-Hill, 2000.
ROSS, Júlio. Televisão Analógica e Digital. São Paulo: Antenna Edições Técnicas,
2007.
WATKINSON, Carolyn. Introduction to Digital Video. USA: Focal Press, 2001.
Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Projeto Audiovisual I

Carga Horária:

68 h/a

Ementa
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Proporcionar ao aluno desenvolver aptidões a partir da elaboração de um trabalho
interdisciplinar prático, envolvendo a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o
curso. As etapas e características do trabalho, devido a sua especificidade são definidas
em regulamento próprio.
Contribuição para o Perfil do Egresso
(X) Competências e Habilidades de pré-produção
(X) Competências e Habilidades de produção
(X) Competências e Habilidades de pós-produção
(X) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
(X) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Atendimento e orientação de projeto.
Avaliação do Aprendizado
Relatório de atividades mensal. Banca de qualificação.
Bibliografia Básica
FAPCOM. Regulamento para a elaboração dos Trabalhos de Conclusão de Curso.
São Paulo: FAPCOM, 2013.
FAULSTICH, Enilde. Como ler, entender e redigir um texto. Petrópolis: Vozes, 2012.
LAKATOS,Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia
científica. São Paulo: Atlas, 2010.
Bibliografia Complementar
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede - A era da informação: economia,
sociedade e cultura. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2012.
ECO, Umberto; SOUZA. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 2008.
GAIO, Roberta. Metodologia de pesquisa e produção do conhecimento. Petrópolis:
Vozes, 2008.
JENKINS, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Editora Aleph Ltda, 2008.
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez,
2006.
Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Laboratório de Produção Audiovisual I

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
Realização prática de produtos audiovisuais de curta duração, explorando gêneros como
videoclipe, esquetes e quadros. Repertório e referências. Criatividade e produção autoral.
Portfólio e estratégias de divulgação.
Contribuição para o Perfil do Egresso
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(X) Competências e Habilidades de pré-produção
(X) Competências e Habilidades de produção
(X) Competências e Habilidades de pós-produção
( ) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
( ) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Leituras programadas. Uso de recursos multimídia para a apresentação
do conteúdo.
Avaliação do Aprendizado
Provas bimestrais. Trabalhos de pesquisa, leitura e análise crítica.
Bibliografia Básica
ANG, Tom. Vídeo Digital – uma Introdução. São Paulo: SENAC, 2012.
BARNWELL, Jane. Fundamentos de Produção Cinematográfica. Porto Alegre: Grupo
A, 2013.
ZETTL, Herbert. Manual de produção de televisão. São Paulo: Cengage Learning,
2011.
Bibliografia Complementar
KELLISON, Catherine. Produção e direção para TV e vídeo. Rio de Janeiro: Elsevier,
2007.
MOLETTA, Alex. Criação de Curta-Metragem em Vídeo Digital. São Paulo:
Summus, 2009.
RABIGER, Michael. Direção de cinema: técnicas e estética. Rio de Janeiro: Elsevier,
2007.
ROBERTS-BRESLIN, Jan. Produção de Imagem e Som. Rio de Janeiro: Elselvier,
2009.
RODRIGUES, Chris. O cinema e a produção. Rio de Janeiro: Lamparina, 2010.
Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Ética e Legislação do Audiovisual

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
Função social do audiovisual. Audiovisual, ética e moral. Responsabilidades dos
realizadores. Audiovisual e educação. Audiovisual e propaganda política. A crítica e o
público. Reação e passividade do espectador. Legislação relativa à produção, à
distribuição e à exibição do produto audiovisual brasileiro e estrangeiro no Brasil.
Legislação que rege o rádio e a televisão. O Código Brasileiro de Telecomunicações. A
regulamentação profissional das radialistas. Rádio e Televisão educativas. Rádio e
televisão comunitárias. As redes regionais e nacionais.
Contribuição para o Perfil do Egresso
( ) Competências e Habilidades de pré-produção
( ) Competências e Habilidades de produção
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( ) Competências e Habilidades de pós-produção
( ) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
(X) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Leituras programadas. Uso de recursos multimídia para a apresentação
do conteúdo. Análises e estudos de caso.
Avaliação do Aprendizado
Provas bimestrais. Trabalhos de pesquisa. Seminários.
Bibliografia Básica
MATTOS, Sergio. História da Televisão Brasileira – Uma Visão Econômica, Social e
Política. São Paulo: Vozes, 2010.
PLAISANCE, Patrick Lee. Ética na Comunicação – Princípios para uma Prática
Responsável. Porto Alegre: Grupo A, 2011.
SANTOS, Rafael dos; COUTINHO, Angélica. Políticas Públicas e Regulação do
Audiovisual. Curitiba, Editora CRV, 2012.
Bibliografia Complementar
CANNITO, Newton. A Televisão na Era Digital – Interatividade, Convergência e
Novos Modelos de Negócio. São Paulo: Summus, 2012.
MARSON, Melina. Cinema e Políticas de Estado. São Paulo: Escrituras. 2010.
MELEIRO, Alessandra. Cinema e Economia Política. São Paulo: Escrituras. 2010.
MELEIRO, Alessandra. Cinema e Mercado. São Paulo: Escrituras. 2010.
VALIATI, Leandro. Economia da Cultura e Cinema. São Paulo: Terceiro Nome, 2010.
Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Empreendedorismo e Marketing Pessoal

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
Planejamento e implementação de técnicas mercadológicas e sua aplicação no segmento
de audiovisual. Introdução à pesquisa, análise de mercado e comportamento do
consumidor. Noções de marketing corporativo, marketing de produto, marketing de
serviço e marketing pessoal. Relação do Audiovisual com a comunicação mercadológica.
O perfil do empreendedor e a organização empresarial no mundo contemporâneo. Os
modelos de gestão. Plano de negócios. Ciclo de empreendimentos. A gestão de
empreendimentos e do negócio. Gestão de crise. Peculiaridades mercadológicas das
empresas de audiovisual. A transformação do mercado de trabalho com o aporte do
ferramental tecnológico.
Contribuição para o Perfil do Egresso
(
(
(
(

) Competências e Habilidades de pré-produção
) Competências e Habilidades de produção
) Competências e Habilidades de pós-produção
) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
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(X) Competências e Habilidades atitudinais
(X) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Leituras programadas. Uso de recursos multimídia para a apresentação
do conteúdo. Estudo de casos.
Avaliação do Aprendizado
Provas bimestrais. Seminários. Relatórios.
Bibliografia Básica
DORNELAS, José Carlos; TIMMONS, Jeffry; SPINELLI, Stephen. Criação de novos
negócios – Empreendedorismo para o século 21. Rio de Janeiro: Campus, 2010.
GIDO, Jack; CLEMENTS, James. Gestão de projetos. São Paulo: Cengage, 2010.
SALIM, C.S. Construindo planos de negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2010.
Bibliografia Complementar
CANNITO, Newton. A Televisão na Era Digital – Interatividade, Convergência e
Novos Modelos de Negócio. São Paulo: Summus, 2012.
CHIAVENATO, Idalberto.
Empreendedorismo dando asas ao espírito
empreendedor. São Paulo: Saraiva, 2008.
CILETTI, Dorene. Marketing Pessoal. Rio de Janeiro: Cengage, 2010.
VALIATI, Leandro. Economia da Cultura e Cinema. São Paulo: Terceiro Nome, 2010.
VELLOSO, João Paulo dos Reis. O Brasil e a Economia Criativa – Um Novo Mundo
nos Trópicos. São Paulo: José Olympio, 2008.
Curso:
Disciplina:
Carga Horária:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual
Projeto Interdisciplinar II
34 h/a

Ementa
O Projeto Interdisciplinar é uma atividade na modalidade do Curso Superior de
Tecnologia em Produção Audiovisual. Devido às suas características e peculiaridades é
regido por Regulamento específico. No Interdisciplinar o aluno deverá desenvolver um
trabalho prático proposto de acordo com as disciplinas envolvidas no período, com o
intuito de aprofundar os conhecimentos adquiridos e a interrelação vertical entre elas.
Contribuição para o Perfil do Egresso
(X) Competências e Habilidades de pré-produção
(X) Competências e Habilidades de produção
(X) Competências e Habilidades de pós-produção
(X) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
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(X) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Acompanhamento e orientação de projeto.
Avaliação do Aprendizado
Banca avaliadora no final do semestre.
Bibliografia Básica
ARAÚJO, Ana Carvalho Ziller Org.). Vídeo nas aldeias 25 anos: 1986-2011. Olinda
(PE): Vídeos nas Aldeias, 2011.
BENTES, Ivana; FELINTO, Erick. Avatar: o futuro do cinema e a ecologia das
imagens digitais. Porto Alegre: Sulina, 2010.
DALBERIO, Maria Célia Borges.; DALBERIO, Osvaldo. Metodologia científica:
desafios e caminhos. São Paulo: Paulus, 2010.
Bibliografia Complementar
ANG, Tom. Vídeo digital: uma Introdução. São Paulo: SENAC, 2012.
COSTA, Cristina (Coord.). Educação, imagem e mídia. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2013.
FATORELLI, Antônio. Fotografia contemporânea entre o cinema, o vídeo e as novas
mídias. São Paulo: Senac, 2013.
FOGLIANO, Fernando; CARAMELLA, Elaine; NAKAGAWA, Fábio Sadao;
KUTSCHAT, Daniela (Orgs.). Mídias: multiplicação e convergências. Bauru (SP):
SENAC, 2009.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11.ed. São Paulo: Dp&A,
2006.
Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Optativa III

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
Disciplina que permite a flexibilização curricular, com o objetivo de promover e ampliar
as competência e habilidades relativas ao perfil planejado para o egresso da área de
produção audiovisual, através do saber abrangente e complementar. Ocorre por meio da
oferta de disciplinas nas áreas de ciências humanas e aplicadas que contribuam para a
visão inter e transdisciplinar do discente, oferecidas em caráter semestral.
Contribuição para o Perfil do Egresso
( ) Competências e Habilidades de pré-produção
( ) Competências e Habilidades de produção
( ) Competências e Habilidades de pós-produção
( ) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
(X) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
A definir.
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Avaliação do Aprendizado
A definir.
Bibliografia Básica
A definir.
Bibliografia Complementar
A definir.
Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Língua Espanhola I

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
Introdução às situações prático-discursivas da língua espanhola mediante o uso de
estruturas léxico-gramaticais de nível inicial para o desenvolvimento das quatro
habilidades comunicativas, sensibilizando o aluno para os aspectos sócio-culturais e
interculturais das comunidades falantes desta língua.
Contribuição para o Perfil do Egresso
( ) Competências e Habilidades de pré-produção
( ) Competências e Habilidades de produção
( ) Competências e Habilidades de pós-produção
( ) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
(X) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Leituras programadas. Uso de recursos multimídia para a apresentação
do conteúdo. Dinâmicas em grupo.
Avaliação do Aprendizado
Provas bimestrais. Trabalhos de pesquisa, leitura e análise de texto. Conversação.
Bibliografia Básica
BLASCO, Cecília. Fale tudo em espanhol. São Paulo: Disal, 2008.
FANJUL, Adrian (Org.). Gramática y practica de español para brasileños. São Paulo:
Moderna, 2011.
GARCÍA GUERRA, Miguel Angel; RODRÍGUEZ MARTÍN, José Ramón. Curso de
español lengua extranjera Meta ELE A1. Madrid: Edelsa, 2012.

Bibliografia Complementar
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BARRENECHEA, Germán Hita. Recorrido cultural por América Latina. Madrid:
Edelsa, 2004.
DOMÍNGUEZ, Pablo; BAZO, Plácido; HERRERA, Juana. Actividades comunicativas
. 2.ed. Madrid: Edelsa, 2011.
MARZANO, Fabio. Como não ficar embarazado em espanhol. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2006.
REBOLLAR, Manuel. A los muertos no les gusta La fotografia. Madrid: Edinumen,
2006.
REMEDIOS SÁNCHEZ, Sergio. El amanecer de Hispania. Madrid: Edelsa, 2010.

Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Atividades Complementares III

Carga Horária:

40 h/a

Ementa
As atividades complementares foram constituídas a partir de legislação específica do
MEC (Pareceres CNE/CES n.ºs 492/2001, 67/2003 e 2/2007) se constituem como
importante instrumento curricular que reconhece, estimula e valoriza conhecimentos,
habilidades, competências e experiências adquiridas pelo aluno em horário e local extraaula. Sobretudo em um Curso Superior de Tecnologia, tais atividades possibilitam maior
enriquecimento e flexibilidade curricular, enriquecendo o processo ensino-aprendizagem
e complementa a formação social e profissional do aluno.
Objetivos
Objetivo geral
Formar o aluno com juízo crítico, capaz de discernir sobre aspectos, processos e impactos
éticos, históricos, políticos, sociais, profissionais, tecnológicos e culturais diversos,
valorizando a visão humanista e a consciência sobre seus direitos e deveres enquanto
cidadão e futuro profissional formador e multiplicador de opinião.
Objetivos específicos
1) Complementar e enriquecer o processo de aprendizagem por meio do estímulo à
participação em atividades artísticas e culturais diversas, principalmente além do âmbito
da Faculdade.
2) Favorecer a prática de atividades interdisciplinares, por meio do reconhecimento da
relação de tais atividades com o universo audiovisual.
3) Cultivar o hábito e o gosto da participação em tais atividades, levando a constante
ampliação de repertório e de reflexões humanas, sociais e profissionais.
4) Estimular o olhar crítico e o reconhecimento da importância da formação de um
repertório expansível e independente.
Contribuição para o Perfil do Egresso
(X) Competências e Habilidades de pré-produção
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(X) Competências e Habilidades de produção
(X) Competências e Habilidades de pós-produção
(X) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
(X) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Instalação e Integração de Sistemas Audiovisuais

Carga Horária:

34 h/a

Docente responsável:

a definir

Ementa
Produção Audiovisual para Eventos - eventos, tipos e configurações. Noções de Protocolo
e Cerimonial. Noções de Planejamento e Gestão de Eventos O Cliente. Serviço ao Cliente.
Saúde, Ergonomia e Segurança no Trabalho - Percepção auditiva e visual - características
e deficiências. Audiometria e testes de visão. Postura e Ergonomia. Ergonomia
física,cognitiva e organizacional. Doenças ocupacionais. Acidentes de trabalho. Doenças
ocupacionais. Insalubridade. Prevenções. Equipamentos de Proteção Individual e
Coletiva. Sinalização de segurança. Noções de Primeiros Socorros e de Trabalho em
Altura.
Contribuição para o Perfil do Egresso
( ) Competências e Habilidades de pré-produção
( ) Competências e Habilidades de produção
( ) Competências e Habilidades de pós-produção
(X) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
( ) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Leituras programadas. Uso de recursos multimídia para a apresentação
do conteúdo. Pesquisa de campo.
Avaliação do Aprendizado
Provas bimestrais. Trabalhos de pesquisa. Apresentação de seminários.
Bibliografia Básica
MASCULO, Ubirajara Aluizio de Oliveira. Higiene e Segurança do Trabalho. São
Paulo: Campus, 2011.
VIDAL, Mario Cesar; MASCULO, Francisco. Ergonomia - Trabalho Adequado e
Eficiente. São Paulo : CAMPUS, 2011
ZANELLA, Luiz Carlos. Manual de Organização de Eventos. São Paulo: Atlas, 2012.
Bibliografia Complementar
BARBOSA, Rildo Pereira. Segurança no trabalho - Guia Prático e Didático. São
Paulo: Erica, 2012.
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BARBOSA FILHO, Antonio Nunes. Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental. São
Paulo: Atlas, 2011.
BETIOL, Adriana Holtz. Ergonomia e Usabilidade. São Paulo: Novatec, 2010.
BITENCOURT, Fabio. Ergonomia e Conforto humano. Rio de Janeiro: Rio Books,
2011.
LACOMBE, Patricia. Bioergonomia - A ergonomia do elemento humano. São Paulo:
Jurua, 2012.
Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Captação e Edição de Áudio

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
Técnicas de gravação, manipulação, edição e mixagem do áudio para aplicações
audiovisuais. Processos de registro de som. Física do som e princípios de acústica.
Gravação. Mixagem. Masterização. Gravação de áudio em estúdio. Gravação de áudio
externa. Trabalhando com som no audiovisual.
Contribuição para o Perfil do Egresso
(X) Competências e Habilidades de pré-produção
(X) Competências e Habilidades de produção
(X) Competências e Habilidades de pós-produção
( ) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
( ) Competências e Habilidades atitudinais
( ) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Uso de recursos multimídia para a apresentação do conteúdo. Aulas
em estúdio de áudio e laboratório de edição. Uso de microfones, gravadores, mesa de
som, fones de ouvido e computador.
Avaliação do Aprendizado
Exercícios e atividades práticas individuais. Prova escrita.
Bibliografia Básica
HENRIQUES, Fábio. Guia de mixagem 3: mixando gravações ao vivo em 2.0 e surround
5.1. São Paulo: Música & Tecnologia, 2012.
HUBER, David Miles; RUNSTEIN, Robert E. Técnicas modernas de gravação de
áudio. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
VALLE, Sólon do. Manual prático de acústica. 3.ed. São Paulo: Música & Tecnologia,
2009.
Bibliografia Complementar
AMÓS, S. W. Manual técnico de TV, rádio & som: equipamentos de rádio e TV.
São Paulo: Hemus, 2004.
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CESAR, Cyro. Como falar no rádio: prática de locução AM e FM. São Paulo:
Summus, 2009.
McLEISH, Robert. Produção de rádio: um guia abrangente de produção radiofônica.
São Paulo: Summus, 2001.
PRADO, Magaly. Produção de rádio: um manual prático para professores e alunos.
Rio de Janeiro: Campus, 2006.
ROBERTS-BRESLIN, Jan. Produção de imagem e som. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2009.
Quarto Semestre
Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Gestão de Serviços e Programação em Projetos Audiovisuais

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
Interação Profissional. Trabalho em equipe e gerenciamento de crise. Aplicação e
gerenciamento do planejamento da viabilidade técnica e operacional, planejamento
artístico e gerenciamento de custos e equipe. Projetos audiovisuais aplicados a diferentes
setores: eventos, corporativo, social, cultural, educativo e instrucional..
Contribuição para o Perfil do Egresso
( ) Competências e Habilidades de pré-produção
( ) Competências e Habilidades de produção
( ) Competências e Habilidades de pós-produção
(X) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
(X) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Uso de recursos multimídia para a apresentação do conteúdo. Visitas
técnicas. Dinâmicas em grupo.
Avaliação do Aprendizado
Provas bimestrais. Relatórios. Exercícios práticos.
Bibliografia Básica
CAXITO, Fabiano. Logística - Um Enfoque Prático. São Paulo: Saraiva Editora, 2011.
PIPOLO, Igor de Mesquita. Segurança de Eventos - Novas Perspectivas e Desafios
para Produção. São Paulo: Pipolo, 2010.
ZOBARAN, Sérgio. Evento É Assim Mesmo! Do Conceito ao Brinde. Rio de Janeiro:
Ed. Senac Rio, 2010.
Bibliografia Complementar
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FORTES, Waldyr Gutierrez. Eventos: Estratégias de Planejamento e Execução. São
Paulo: Summus, 2011.
GIACAGLIA, Maria Cecília. Eventos – Como Criar, Estruturar e Captar Recursos.
São Thompson Pioneira, 2005.
GLERUM, Jay O. Stage Rigging Handbook. EUA: SIU Press, 2007
SALGADO, Paulo Regis. Protocolo e Cerimonial. São Paulo: Paulus, 2010.
ZANELLA, Luiz Carlos. Manual de Organização de Eventos. São Paulo: Atlas, 2012.

Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Acústica e Sonorização de Ambientes

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
Abordagem teórica e prática de conteúdos específicos da à linguagem sonora e musical.
Elementos básicos da Acústica. Percepção sonora.
Contribuição para o Perfil do Egresso
(X) Competências e Habilidades de pré-produção
( ) Competências e Habilidades de produção
(X) Competências e Habilidades de pós-produção
( ) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
( ) Competências e Habilidades atitudinais
(X) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Leituras programadas. Uso de recursos multimídia para a apresentação
do conteúdo. Práticas em estúdio e laboratório.
Avaliação do Aprendizado
Provas bimestrais. Análise de obras. Exercícios práticos.
Bibliografia Básica
REPETTO, Bruna. Quando a Música Entra em Cena. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011.
SCHAFER, Murray. O ouvido pensante. São Paulo: EDUNESP, 2012.
SCHAFER, Murray. Educação Sonora. São Paulo: Melhoramentos, 2011.
Bibliografia Complementar
BERCHMANS, Tony. A Música do Filme. Tudo o que você gostaria de saber sobre
a música de cinema. São Paulo: Escrituras, 2006.
FARNELL, Andy. Designing Sound. Cambridge: The MIT Press, 2010.
SCHAFER, Murray. A afinação do mundo. São Paulo: EDUNESP, 2012.
SONNENSCHEIN, David. Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and
Sound Effects in Cinema. EUA: Michael Wiese Productions, 2002.
WISNIK, José Miguel. O som e o sentido: uma outra história das músicas. São Paulo:
Companhia das Letras, 2009.
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Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Tópicos Avançados em Produção Audiovisual

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
Tópicos emergentes em Audiovisual. Novos enfoques e concepções do Audiovisual e sua
aplicação em diferentes setores. Novos cenários econômicos, tecnológicos, sociais e
políticos. Visão integrada do Audiovisual. Tendências e perspectivas do audiovisual.
Contribuição para o Perfil do Egresso
( ) Competências e Habilidades de pré-produção
( ) Competências e Habilidades de produção
( ) Competências e Habilidades de pós-produção
( ) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
(X) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Leituras programadas. Uso de recursos multimídia para a apresentação
do conteúdo.
Avaliação do Aprendizado
Provas bimestrais. Seminários.
OBS: As bibliografias desta disciplina só serão decididas no semestre anterior à sua
realização, de maneira a trazer temas e questões mais atualizadas possíveis dentro do
universo da Produção Audiovisual, como, por exemplo, uma nova lei ou lançamento
de tecnologia.
Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Projeto Audiovisual II

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
Proporcionar ao aluno desenvolver aptidões a partir da elaboração de um trabalho
interdisciplinar prático, envolvendo a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o
curso. As etapas e características do trabalho, devido a sua especificidade são definidas
em regulamento próprio.
Contribuição para o Perfil do Egresso
(X) Competências e Habilidades de pré-produção
(X) Competências e Habilidades de produção
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(X) Competências e Habilidades de pós-produção
(X) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
(X) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Atendimento e orientação de projeto.
Avaliação do Aprendizado
Relatório de atividades mensal. Banca final.
Bibliografia Básica
FAPCOM. Regulamento para a elaboração dos Trabalhos de Conclusão de Curso.
São Paulo: FAPCOM, 2013.
DUARTE, Jorge (org). Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. São Paulo:
Atlas, 2010.
LUDWIG, A.C.W. Fundamentos e prática de metodologia científica. Vozes:
Petrópolis, 2012.
Bibliografia Complementar
CARAMELLA, E; NAKAGAWA, F.S.; KUTSCHAT, D.; FOGLIANO, F. (orgs).
Mídias: multiplicação e convergências. São Paulo: SENAC, 2009.
DALBERIO,M.C.;DALBERIO,O. Metodologia científica: desafios e caminhos. São
Paulo: Paulus, 2010.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2009.
MOLES, Abraham. A criação científica. São Paulo: Perspectiva, 2007.
WU, Tim. Impérios da comunicação: do telefone à internet, da AT&T ao Google. Rio
de Janeiro: Zahar, 2012.

Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Optativa IV

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
Disciplina que permite a flexibilização curricular, com o objetivo de promover e ampliar
as competência e habilidades relativas ao perfil planejado para o egresso da área de
produção audiovisual, através do saber abrangente e complementar. Ocorre por meio da
oferta de disciplinas nas áreas de ciências humanas e aplicadas que contribuam para a
visão inter e transdisciplinar do discente, oferecidas em caráter semestral.
Contribuição para o Perfil do Egresso
( ) Competências e Habilidades de pré-produção
( ) Competências e Habilidades de produção
( ) Competências e Habilidades de pós-produção
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( ) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
(X) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
A definir.
Avaliação do Aprendizado
A definir.
Bibliografia Básica
A definir.
Bibliografia Complementar
A definir.
Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Laboratório de Produção Audiovisual II

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
Produção e realização de projetos audiovisuais. A experimentação. A materialidade das
imagens videográficas. Análise de obras audiovisuais. A relação das produções de vídeo
com as artes visuais. O vídeo e as novas tecnologias da imagem digital. Videoarte.
Videoinstalação. Experiência de projeções mapeadas em espaços urbanos. Machinimas,
O vídeo e os ambientes para espetáculos.

Contribuição para o Perfil do Egresso
(X) Competências e Habilidades de pré-produção
(X) Competências e Habilidades de produção
(X) Competências e Habilidades de pós-produção
(X) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
( ) Competências e Habilidades atitudinais
( ) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas práticas em estúdio e laboratório.
Avaliação do Aprendizado
Provas bimestrais. Exercícios práticos individuais.
Bibliografia Básica
DAVIE, Bruce;PETERSON, Larry (org.) Redes de computadores. Rio de Janeiro:
Campus, 2013.
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MOLETTA, Alex. Criação de Curta-Metragem em Vídeo Digital. São Paulo:
Summus, 2009.
VIANA, Edu. Manual do Pro Tools. Rio de Janeiro: Música & Tecnologia, 2012.
Bibliografia Complementar
ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe Premiere Pro CS4: Guia oficial de treinamento.
Rio de Janeiro: Bookman, 2010.
Bibliografia Complementar
AMIEL, Vincent. Estética da montagem. Lisboa: Texto e Grafia, 2010.
MEYER, Chris. Criando Motion Graphics com After Effects. Rio de Janeiro: Elsevier,
2011.
ROSS, Keith W; KUROSE, James F. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo:
Pearson, 2009.
TERUEL, Evandro Carlos. WebMobile: desenvolva sites para dispositivos móveis
com tecnologias de uso livre. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2010.

Curso:
Disciplina:
Carga Horária:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual
Fundamentos da Produção Audiovisual: Interações e
aplicações práticas
34 h/a

Ementa
Interação Profissional - Trabalho em equipe. Compartilhamento de Responsabilidades.
Responsabilidade técnica. Noções do funcionamento e da dinâmica com os ofícios
aliados. Gerenciamento de Conflitos. Noções de Segurança. Visitas técnicas monitoradas.

Contribuição para o Perfil do Egresso
( ) Competências e Habilidades de pré-produção
( ) Competências e Habilidades de produção
( ) Competências e Habilidades de pós-produção
(X) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
(X) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Uso de recursos multimídia para a apresentação do conteúdo. Visitas
técnicas. Dinâmicas em grupo.
Avaliação do Aprendizado
Provas bimestrais. Relatórios. Exercícios práticos.
Bibliografia Básica
CAXITO, Fabiano. Logística - Um Enfoque Prático. São Paulo: Saraiva Editora, 2011.
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PIPOLO, Igor de Mesquita. Segurança de Eventos - Novas Perspectivas e Desafios
para Produção. São Paulo: Pipolo, 2010.
ZOBARAN, Sérgio. Evento É Assim Mesmo! Do Conceito ao Brinde. Rio de Janeiro:
Ed. Senac Rio, 2010.
Bibliografia Complementar
FORTES, Waldyr Gutierrez. Eventos: Estratégias de Planejamento e Execução. São
Paulo: Summus, 2011.
GIACAGLIA, Maria Cecília. Eventos – Como Criar, Estruturar e Captar Recursos.
São Thompson Pioneira, 2005.
GLERUM, Jay O. Stage Rigging Handbook. EUA: SIU Press, 2007
SALGADO, Paulo Regis. Protocolo e Cerimonial. São Paulo: Paulus, 2010.
ZANELLA, Luiz Carlos. Manual de Organização de Eventos. São Paulo: Atlas, 2012.
Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Filosofia da Tecnologia

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
Investigação das raízes filosóficas da reflexão atual sobre a dimensão ontológica da
dimensão virtual que caracteriza o homem pós-moderno e o seu relacionamento com a
técnica. Reflexão sobre as variações semânticas de uma hermenêutica do quotidiano e
suas inovações tecnológicas à luz do léxico filosófico tradicional. O conceito de espaço e
de tempo entre o “real” e o virtual experimentado nas redes sociais. Discussões sobre
conceitos de distância, de interioridade, de comunicação, de desejo, de proximidade, de
humanidade, de Ágora política. Análise das principais implicações da transformação
antropológica que a cyber-cultura nas sociedades e o novo contexto existencial gerado
pelas mídias.
Contribuição para o Perfil do Egresso
( ) Competências e Habilidades de pré-produção
( ) Competências e Habilidades de produção
( ) Competências e Habilidades de pós-produção
( ) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
(X) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Leituras programadas. Uso de recursos multimídia para a apresentação
do conteúdo. Análise de obras.
Avaliação do Aprendizado
Provas bimestrais. Crítica individual.
Bibliografia Básica
LEVY, Pierre. O que é o virtual? São Paulo: Editora 34, 2007. – (007.52/L65q) – (9ex)
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MARCONDES FILHO, Ciro. O rosto e a máquina. São Paulo: Paulus, 2013. –
(316.77/M27ro) – (22ex)
SANTAELLA, Lucia. A ecologia pluralista da comunicação. São Paulo: Paulus, 2010.
– (316.77/S222ec) – (20ex)

Bibliografia Complementar
ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Rio de
Janeiro: Zahar, 2006. – (101(43)/A186d) – (10ex)
FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da
fotografia. Rio de Janeiro: Annablume, 2011. – (77.0/F668f) – (5ex)
HEIDEGGER, Martin. Sobre o humanismo. 3.ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,
2009. – (165.74/H37s) – (2ex)
LEVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 2008. – (316.77/L65c) – (7ex)
SANTOS, Laymert Garcia dos. Politizar as novas tecnologias: o impacto sociotécnico
da informação digital e genética. 2.ed. São Paulo: Editora 34, 2011. – (316.77/S236p)
– (2ex)
Curso:
Disciplina:
Carga Horária:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual
Concepção, Montagem
Audiovisuais
34 h/a

e

Operação

de

Sistemas

Ementa
Noções de projeto de Sistemas Audiovisuais - fontes, processamento e destino de sinais
AV. Sistemas audiovisuais - blocos básicos, sistemas AV simples, complexos e especiais.
Sistemas Temporários e Permanentes. Montagem e operação de sistemas AV - sistemas
de som e de imagem. Manutenção e Resolução de problemas em sistemas AV.
Contribuição para o Perfil do Egresso
( ) Competências e Habilidades de pré-produção
( ) Competências e Habilidades de produção
( ) Competências e Habilidades de pós-produção
(X) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
( ) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Uso de recursos multimídia para a apresentação do conteúdo. Estudos
de caso. Manuseio de equipamentos.
Avaliação do Aprendizado
Provas bimestrais. Exercícios práticos individuais. Desenvolvimento de projetos de
sistemas AV.
Bibliografia Básica
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CASTRO, Maria Lilia Dias de. Comunicação Audiovisual: Gêneros e Formatos. Porto
Alegre: Sulina, 2007.
INFOCOMM. Guia de Montagem Audiovisual para Eventos, Reuniões,
Conferências e Salas de Aula. EUA: InfoComm International, 2008.
REIS E SILVA, João Guilherme Barone. Comunicação e Indústria Audiovisual. Porto
Alegre: Sulina, 2009.
Bibliografia Complementar
BOLZANI, Caio Augustus Morais. Residências Inteligentes: um curso de domótica.
São Paulo: Editora Livraria da Física, 2004.
GRIMES, Brad. CTS Certified Technology Specialist Exam Guide. EUA: McGrawHill Osborne Media, 2013.
INFOCOMM. AV Installation Handbook Second Edition: The Best Practices for
Quality Audiovisual Systems. EUA: InfoComm International, 2009.
LAUGHTON, M.A.; WARNE, D.F. Eletricidade Geral - Dispositivos e Aplicações.
Rio de Janeiro: Hemus, 2004.
PIZOTTI, Ricardo. Enciclopédia básica da mídia eletrônica. São Paulo: Editora Senac
São Paulo, 2003.
Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Administração e Gestão de Empresas Audiovisuais

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
Empresas e Produtoras do audiovisual e cinema. Tipos de sociedades e registros de
empresas (S/A, Ltda, MEI, Oscip, EIRELI, Empresa Individual). Impostos e subsídios.
Análise de Mercado. Desempenho do produto audiovisual brasileiro no mercado interno
e externo. Tendências e Mercado. Importação e exportação do produto audiovisual.
Parcerias e co-produções na área audiovisual. Instrumentos de fomentos públicos e
privados.
Contribuição para o Perfil do Egresso
( ) Competências e Habilidades de pré-produção
( ) Competências e Habilidades de produção
(X) Competências e Habilidades de pós-produção
(X) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
(X) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Leituras programadas. Uso de recursos multimídia para a apresentação
do conteúdo. Estudos de caso.
Avaliação do Aprendizado
Provas bimestrais. Seminários. Projetos (plano de negócios).
Bibliografia Básica
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GABRIEL, Martha. Marketing na era digital. São Paulo: Novatec, 2010.
KOTLER, Philip. Marketing 3.0 - As Forças que Estão Definindo o Novo Marketing
Centrado no Ser Humano. Rio de Janeiro: Campus, 2013.
NEPOMUCENO, Carlos. Como as empresas podem se adaptar às mudanças
ocasionadas pelos novos hábitos digitais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
Bibliografia Complementar
CHIAVENATO, Idalberto.
Empreendedorismo: dando asas ao espírito
empreendedor. São Paulo: Saraiva, 2008.
DORNELAS, José. Como conseguir investimentos para o seu negócio. Rio de Janeiro:
Campus, 2007.
HOOLEY, Graham; SAUNDERS, John A.; PIERCY, Nigel F. Estratégia de marketing
e posicionamento competitivo. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.
STAREC, Cláudio. Gestão estratégica da informação e inteligência competitiva. São
Paulo: Saraiva, 2008.
YANAZE, Mitsuro. Marketing & Comunicação - Funções, Conceitos e Aplicações.
São Paulo: Saraiva, 2006.
Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Língua Espanhola II

Carga Horária:

34 h/a

Ementa
Visão abrangente dos principais elementos teóricos da língua espanhola envolvidos no
processo de leitura com aplicação prática no segmento da produção audiovisual, de
caráter pragmático e profissional. Análise dos diversos tipos de texto técnicos como
manuais a partir da leitura de manuais técnicos e outros documentos diretamente
relacionados a Produção Audiovisual.
Contribuição para o Perfil do Egresso
( ) Competências e Habilidades de pré-produção
( ) Competências e Habilidades de produção
( ) Competências e Habilidades de pós-produção
(X) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
(X) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
Técnicas e recursos didáticos
Aulas expositivas. Leituras programadas. Análise de texto. Uso de recursos multimídia
para a apresentação do conteúdo. Conversação.
Avaliação do Aprendizado
Provas bimestrais. Trabalho. Conversação.
Bibliografia Básica
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BLASCO, Cecília. Fale tudo em espanhol. São Paulo: Disal, 2008. – (811.134.2/B579f)
– (10ex)
FANJUL, Adrian (Org.). Gramática y practica de español para brasileños. São Paulo:
Moderna, 2011. - (811.134.2/F215g – (10ex)
GARCÍA GUERRA, Miguel Angel; RODRÍGUEZ MARTÍN, José Ramón. Curso de
español lengua extranjera Meta ELE A1. Madrid: Edelsa, 2012. – (811.134.2/G199c) –
(9ex)
Bibliografia Complementar
BARRENECHEA, Germán Hita. Recorrido cultural por América Latina. Madrid:
Edelsa, 2004. (811.134.2/B257r) – (5ex)
DOMÍNGUEZ, Pablo; BAZO, Plácido; HERRERA, Juana. Actividades comunicativas .
2.ed. Madrid: Edelsa, 2011. – (811.134.2/D719a) – (2ex)
MARZANO, Fabio. Como não ficar embarazado em espanhol. Rio de Janeiro: Elsevier,
2006. – (R811.134.2/M357c) – (2ex)
REBOLLAR, Manuel. A los muertos no les gusta La fotografia. Madrid: Edinumen,
2006. – (811.134.2/R237m) – (3ex)
REMEDIOS SÁNCHEZ, Sergio. El amanecer de Hispania. Madrid: Edelsa, 2010. –
(811.134.2/R323a) – (3ex)
Curso:

Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual

Disciplina:

Atividades Complementares IV

Carga Horária:

40 h/a

Ementa
As atividades complementares foram constituídas a partir de legislação específica do
MEC (Pareceres CNE/CES n.ºs 492/2001, 67/2003 e 2/2007) se constituem como
importante instrumento curricular que reconhece, estimula e valoriza conhecimentos,
habilidades, competências e experiências adquiridas pelo aluno em horário e local extraaula. Sobretudo em um Curso Superior de Tecnologia, tais atividades possibilitam maior
enriquecimento e flexibilidade curricular, enriquecendo o processo ensino-aprendizagem
e complementa a formação social e profissional do aluno.
Objetivos
Objetivo geral
Formar o aluno com juízo crítico, capaz de discernir sobre aspectos, processos e impactos
éticos, históricos, políticos, sociais, profissionais, tecnológicos e culturais diversos,
valorizando a visão humanista e a consciência sobre seus direitos e deveres enquanto
cidadão e futuro profissional formador e multiplicador de opinião.
Objetivos específicos
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1) Complementar e enriquecer o processo de aprendizagem por meio do estímulo à
participação em atividades artísticas e culturais diversas, principalmente além do âmbito
da Faculdade.
2) Favorecer a prática de atividades interdisciplinares, por meio do reconhecimento da
relação de tais atividades com o universo audiovisual.
3) Cultivar o hábito e o gosto da participação em tais atividades, levando a constante
ampliação de repertório e de reflexões humanas, sociais e profissionais.
4) Estimular o olhar crítico e o reconhecimento da importância da formação de um
repertório expansível e independente.
Contribuição para o Perfil do Egresso
(X) Competências e Habilidades de pré-produção
(X) Competências e Habilidades de produção
(X) Competências e Habilidades de pós-produção
(X) Competências e Habilidades de sistemas audiovisuais
(X) Competências e Habilidades atitudinais
(X) Competências e Habilidades generalistas e humanistas
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20. PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS

AMERICAN PHOTO. New York: Bonnier, 2013- . Bimestral. ISSN 1046-8986.
ANUÁRIO BRASILEIRO DA COMUNICAÇÃO CORPORATIVA. São Paulo: Mega
Brasil Comunicação, 2013- . Anual.
ANUÁRIO DE MÍDIAS DIGITAIS PAY-TV. São Paulo: Converge Comunicações,
2009- . Anual.
ÁUDIO, MÚSICA E TECNOLOGIA. Rio de Janeiro: Editora Música e Tecnologia.
ISSN: 14142821. Mensal.
ÁUDIO & VÍDEO, DESIGN & AUTOMAÇÃO. São Paulo: Editora Crazy Turkey.
Mensal.
CADERNO DE MÍDIA. São Paulo: Imprensa Editorial, 2009- . Mensal.
COMMUNICATIONS ARTS. Canadá: Communication Arts, 2012- . Bimestral. ISSN
0010-3519.
COMPUTER ARTS. São Paulo: Editora Europa, 2012- . Mensal. ISSN 1981-8750.
DVD-ROM. São Paulo: Editora Europa, 2011- . Mensal. Título alterado para Revista dos
APPS. ISSN 2176-8668.
FILMMAKER. São Paulo: Editora Europa. Bimestral.
MÍDIA DADOS BRASIL. São Paulo: Grupo de Mídia, 2009- . Anual.
N PHOTO MAGAZINE. London: Future Publishing, 2013- . Mensal.
PHOTO LIFE. Quebec:

Apex Publications, 2009- . Bimestral. ISSN 0700-3021.

PHOTO MAGAZINE. Santa Catarina: Wedding Brasil, 2012- . Mensal. ISSN 18078400.
PHOTO TECHNIQUE. Canadá: Preston Publications, 2012- . Bimestral. ISSN 10839070.
PHOTOSHOP CREATIVE. São Paulo: TRGD, 2012- . Mensal. ISSN 2177-1987.
PRACTICAL PHOTOGRAPHY. Grã-Bretanha: BCM Active, 2013- . Mensal.
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PRODUÇÃO PROFISSIONAL CINE. São Paulo: Bolina, 2008- . Bimestral. ISSN 19813376.
PROXXIMA: (Antiga: Meio Digital). São Paulo: Editora Meio & Mensagem, 2009- .
Irregular. ISSN 15180697.
REBECA – Revista Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual. São Paulo: Socine.
ISSN: 2316-9230.
RECINE - REVISTA DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE
ARQUIVO. São Paulo: Arquivo Nacional, 2010- . Irregular.
REVISTA DE AUDIOVISUAL SALA 206. Vitória: UFE. ISSN: 2318-7980
REVISTA DE LINGUAGEM DE CINEMA E DO AUDIOVISUAL. Rio de Janeiro:
Latec. ISSN: 2316-218X
RUA – Revista Universitária do Audiovisual. São Carlos: UFSCar. ISSN: 1983-3725
SIGNIFICAÇÃO – Revista de Cultura Audiovisual. São Paulo: ECA-USP. ISSN: 23167114
VIDEO ZOOM MAGAZINE. São Paulo: Editora Crazy Turkey. Mensal.

21. ANEXOS
21.1. Regulamento do Estágio

FAPCOM – FACULDADE PAULUS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO
DIRETRIZES PARA ESTÁGIO - CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

CAPÍTULO I – DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Art.1º - As presentes diretrizes buscam complementar a legislação vigente e as
normas e procedimentos devidamente regulamentados na FAPCOM para a realização da
atividade de estágio dentro do escopo específico do Curso Superior de Tecnologia em
Produção Audiovisual.
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Art.2º - No Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual, o estágio
profissional é uma atividade acadêmica obrigatória, que pode ser realizada pelo discente
a partir do terceiro semestre do Curso, podendo ou não ser remunerado.

CAPÍTULO II – DO OBJETIVO
Art.3º - O principal objetivo da atividade de estágio é o de complementar e aplicar
o conhecimento adquirido no Curso em uma atividade profissional, estabelecendo assim,
uma ligação entre a experiência acadêmica com o mercado de trabalho.

CAPÍTULO III – DA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE ESTÁGIO
Art.4º - Os estágios também podem ser realizados em setores e atividades internas
da FAPCOM ou em instituições coligadas, desde que sejam feitos na em áreas de atuação
correlatas e com a devida aprovação da coordenação do Curso.
Art.5º - O estágio é regulamentado pela Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008,
e sua prática não deve representar prejuízo ao aluno, como no caso de sobreposição do
horário de estágio ao de aulas, realização de atividade sem vínculo com o Curso ou de
qualquer outro desrespeito à lei supracitada.
Art.6º - O estágio é supervisionado pela coordenação do curso e por um professor
com experiência profissional na área relativa ao estágio do aluno. Este professor
acompanhará e posteriormente avaliará o estágio a partir de um relatório final.
Parágrafo Único - A carga horária mínima para validação da atividade de estágio
é de 80 horas.
Art.7º - A validação dos relatórios finais de estágio, também deverá ser coerente
com os planos de ensino, com o Projeto Pedagógico do curso, com os princípios da
FAPCOM expostos em seu Plano de Desenvolvimento Institucional e com as próprias
necessidades e exigências da carreira audiovisual.
Art.8º - Destarte, diante do acima exposto, o estágio supervisionado, remunerado
ou não, deverá obrigatoriamente ser cumprido nas seguintes áreas:

- produtoras audiovisuais (vídeo e cinema)

186

- produtoras de áudio
- agências de comunicação
- editoras (livros, jornais e revistas de áreas afins)
- sites e portais de Internet de áreas afins
- produtoras de publicidade
- emissoras de televisão
- emissoras de rádio
- setor audiovisual de museus e galerias de arte
- setor audiovisual de bureaux de webdesign e design digital
- laboratórios e comércio de equipamentos
- em escolas (cursos) de audiovisual
- outras empresas além das aqui previstas, como ONGs, clubes, escritórios, salões
de festas, etc, desde que exercendo atividades atinentes ao escopo do Curso.
Parágrafo Único - Outras áreas além destas aqui citadas também poderão ser
validadas, desde que o estagiário lide efetivamente com técnicas e práticas atinentes à
produção audiovisual e seja aprovado pelo Coordenador de Curso.
Art.9º - Dentro destas áreas acima expostas, o aluno poderá exercer funções
diversas junto à:
- prospecção de clientes e jobs
- elaboração de projetos
- escolha de equipamentos e acessórios
- montagem e preparação de sets
- seleção de equipe e casting
- assistência ao diretor (assistente)
- visitas e seleção de locações
- elaboração de orçamentos e cronogramas
- manuseio de câmera de vídeo e equipamentos
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- realização de vídeo documentário e científico
- videografia subaquáticas e aéreas
- direção de arte
- iluminação e lighting design
- seleção e edição de sons e de imagens
- registro de eventos
- manipulação e tratamento de vídeos e áudios
- curadoria de mostras
- criação de portfólio
- outras além das aqui previstas, como gerenciamento de projeto, coordenação de
equipe, performances, etc, desde que atuando junto ao escopo técnico e criativo do Curso
Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual.
Parágrafo Único - outras funções além destas aqui citadas, que podem surgir a
partir das constantes transformações sociais e/ou tecnológicas presentes nos dias atuais,
também poderão ser validadas, desde que lidem efetivamente com técnicas e práticas
atinentes à produção audiovisual.

CAPÍTULO IV – DAS OBSERVAÇÕES FINAIS
Art. 10º - A FAPCOM possui convênio com o CIEE - Centro de Integração
Empresa-Escola, uma associação filantrópica de direito privado, sem fins lucrativos,
beneficente de assistência social e reconhecida de utilidade pública que, dentre vários
programas, possibilita aos jovens estudantes brasileiros, uma formação integral,
ingressando-os ao mercado de trabalho, através de treinamentos e programas de estágio.
Art. 11º - A coordenação de Curso também poderá, a partir da procura ou do
contato com empresas do setor, divulgar vagas para estágio.
Art.12º - A coordenação de Curso se compromete a buscar vagas de estágios para
seus alunos assim como divulgá-las extensivamente.
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Art.13º - A coordenação de Curso se compromete igualmente a auxiliar os alunos
interessados na elaboração de currículos e portfólios objetivando prospectar estágios por
meio do contato direto do aluno com a empresa.
Art. 14º - Os termos de convênio e demais documentações necessárias para a
realização do estágio serão providenciados pela secretaria acadêmica da FAPCOM, pelo
aluno interessado e pela empresa contratante, sob supervisão do Coordenador de Curso.
Art. 15º - Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação de Curso, ouvidos
as partes envolvidas, o Núcleo Docente Estruturante e demais instâncias da FAPCOM,
quando for o caso.
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21.2. TERMO DE CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO

Pelo presente instrumento particular, de um lado, _____________________________
_______________________________________________________________ (nome da
instituição/ empresa), estabelecida nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua
__________, nº ___________________ inscrita no CNPJ/MF sob nº. _____________,
neste ato representada por _____________________________ (nome do representante
da instituição e respectivo cargo), na forma de seu Contrato Social, doravante denominada
CONCEDENTE, e de outro lado, como INSTITUIÇÃO DE ENSINO Interveniente,
PIA SOCIEDADE DE SÃO PAULO, Mantenedora da Faculdade Paulus de Tecnologia
e Comunicação, FAPCOM, estabelecida nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua
Major Maragliano, nº 191, Vila Mariana, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 61287546/000160 neste ato representada por seu Diretor(a), Valdir José de Castro na forma de seu
Contrato Social, celebram o presente TERMO DE

CONVÊNIO PARA A

REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO, conforme as cláusulas abaixo discriminadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto
A CONCEDENTE poderá conceder estágio a alunos regularmente matriculados
na FAPCOM, e que venham frequentando, efetivamente, o Curso Superior de
Tecnologia em Produção Audiovisual.

CLÁUSULA SEGUNDA - Metas a serem atingidas
O estágio deve propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem,
especialmente nas áreas de formação, visando articulação entre teoria e prática no sentido
de proporcionar aperfeiçoamento cultural, conhecimento crítico da realidade e da atuação
profissional.

CLÁUSULA TERCEIRA - Obrigações da FAPCOM
Compete à FAPCOM:
3.1 - estabelecer normas e procedimentos para cumprimento do estágio;
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3.2 - supervisionar o estágio de alunos;
3.3 - estabelecer critérios para o credenciamento de seus supervisores;
3.4 - analisar e discutir o plano de trabalho desenvolvido pelo estagiário no local
de estágio, visando à realização de aprendizado na perspectiva da teoria e da prática;
3.5 - encaminhar o estagiário, mediante carta de apresentação, sem a qual este não
poderá iniciar o estágio.

CLÁUSULA QUARTA - Obrigações da CONCEDENTE
Compete à CONCEDENTE:
4.1 - proporcionar ao estagiário condições adequadas à execução de estágio;
4.2 - garantir ao estagiário o cumprimento das exigências escolares, inclusive no
que se refere ao horário de supervisão realizada pela FAPCOM;
4.3 - proporcionar ao estagiário experiências válidas para a complementação do
ensino e da aprendizagem, bem como o material para sua execução;
4.4 - aceitar o credenciamento dos supervisores de acordo com a cláusula 3.3;
4.5 - garantir aos supervisores credenciados pela FAPCOM a realização da
supervisão, se necessária;
4.6 - prestar, oficialmente, todo o tipo de informações sobre o desenvolvimento
do estágio e da atividade do estagiário que venham a se fazer necessárias, ou sejam
solicitadas pela FAPCOM;

CLÁUSULA QUINTA – Das obrigações do ESTAGIÁRIO:
Compete ao Estagiário:
5.1 - cumprir as normas internas, regulamentos da CONCEDENTE DO
ESTÁGIO e manter sigilo sobre informações e documentos que possa ter acesso através
das atividades desempenhadas;
5.2 - apresentar periodicamente a CONCEDENTE DO ESTÁGIO documentos
que comprovem sua regularidade de frequência e matricula escolar;
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5.3 - informar imediatamente por escrito à CONCEDENTE DO ESTÁGIO
qualquer fato que modifique sua situação escolar como: conclusão, alteração, abandono
do curso, trancamento ou cancelamento da matrícula, transferência para outro curso ou
outra INSTITUIÇÃO DE ENSINO e alterações cadastrais;
5.4 - fornecer à INSTITUIÇÃO DE ENSINO Relatórios de Atividades com
periodicidade mínima de 6 (seis) meses;
5.5 - por ocasião de desligamento, cancelamento ou efetivação, fornecer à
INSTITUIÇÃO DE ENSINO, Relatório de Atividades Final, com indicação resumida das
atividades desenvolvidas na CONCEDENTE DO ESTÁGIO;
5.6 - elaborar em conjunto com a CONCEDENTE DO ESTÁGIO, o Plano de
Atividades que será incorporado a este CONVENIO;

CLÁUSULA SEXTA - Termo de Compromisso
Será firmado, com interveniência obrigatória da FAPCOM, Termo de
Compromisso que, relativamente a cada estágio, particularizará a relação jurídica especial
existente entre o estudante-estagiário e a CONCEDENTE, bem como os recursos
financeiros destinados a suportar a eventual concessão de bolsa.
6.1.

Tanto o estudante estagiário como a FAPCOM, de comum acordo,

poderão desistir da realização do estágio, no curso deste, formalizando a desistência.

CLÁUSULA SÉTIMA – Vigência
O presente convênio vigorará por _____________________(MÍNIMO DE SEIS
MESES E MÁXIMO DE DOIS ANOS) a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA – Das disposições complementares
8.1 - Havendo pendências, as partes definirão, através de um Termo de
Encerramento do Convênio, as responsabilidades relativas à conclusão dos estágios em
curso e demais obrigações.
8.2 - O estágio em questão não é remunerado e também não cria vínculo
empregatício no local onde o aluno está estagiando.
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8.3 – O aluno não poderá realizar tarefas que fogem ao que foi acordado entre o
diretor, o professor- orientador e o coordenador de estágio da FAPCOM, ressaltando a
importância acadêmica do estágio para a formação do estagiário.
8.4 – Evitar situações que desconfiguram o estágio acadêmico.
Estando de acordo com as condições acima estipuladas, firmam o presente
instrumento de TERMO DE CONVÊNIO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO em 2
(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo arroladas.
São Paulo,__ de __________ de 201_.

INSTITUIÇÃO CONCEDENTE

FACULDADE PAULUS DE TECNOLOGIA E
COMUNICAÇÃO - FAPCOM

(Assinatura e carimbo)

Nome:

Nome:

RG/ CPF:

RG/ CPF:

TESTEMUNHAS:

193

21.3 Regulamento das Atividades Complementares

FAPCOM - Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual
Regulamento das Atividades Complementares

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° - O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as Atividades
Complementares, práticas acadêmicas obrigatórias cujo cumprimento é obrigatório para
a colação de grau.
Art. 2º - As Atividades Complementares são como o próprio nome sugere
compostas por uma série de atividades realizadas pelo discente no período extra-aula,
dentro ou fora das dependências da Instituição. Seu caráter complementar se dá, portanto,
pela soma de experiências e conhecimentos à sua formação profissional e humanista.
Art. 3º - No Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual, cada aluno
deverá integralizar o total de 160 horas de atividades ao longo dos quatro semestres de
duração do Curso. Não há limite, mínimo ou máximo, de realização de atividade por
semestre, desde que o aluno respeite o sistema de créditos - de acordo com o que será
apresentado neste regulamento.

CAPÍTULO II - DAS FINALIDADES
Art. 4º - Seus objetivos são, portanto, de complementar e enriquecer a formação
interdisciplinar do discente por meio de práticas que possibilitem a ampliação de suas
referências e repertório, assim como o estabelecimento de relações entre os diversos
saberes adquiridos na vida acadêmica. Procura-se assim contribuir com a formação
profissional e humanista do aluno no processo de aprendizado, de modo a favorecer a
formação de sujeitos autônomos e críticos, cientes de seus direitos e deveres enquanto
futuros profissionais e cidadãos.

CAPÍTULO III - DA CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES
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Art. 5º - As Atividades Complementares estão organizadas e classificadas em
diferentes grupos, de acordo com suas características próprias. Também possuem
diferentes atribuições de carga horária e limite máximo ("teto") de realização por
semestre. Assim, não é possível que o aluno valide eventuais horas excedentes de um tipo
de atividade realizada, devendo buscar não apenas a quantidade, mas a diversidade de
atividades a fim de expandir as experiências e as referências do aluno.
Art. 6º - Ao final desse regulamento é apresentada uma tabela de referências para
o aluno com a devida classificação das atividades em grupos e seus respectivos sistemas
de créditos para integralização.

CAP. IV - DOS PRAZOS
Art. 7º - O aluno deverá se matricular regularmente nas atividades
complementares ao término de cada semestre letivo, de acordo com prazos e condições
estabelecidas pela Secretaria.
Art. 8º - O aluno só poderá validar as atividades completas e realizadas no
semestre em curso. Não é permitido, portanto, cadastrar no semestre atual atividades
realizadas em semestres anteriores.
Art. 9º - Atividades realizadas no período de férias letivas poderão ser validadas
no semestre subseqüente.

CAP. V - DOS PROCEDIMENTOS E CONDIÇÕES DE VALIDAÇÃO
Art. 10º - É responsabilidade o aluno a realização das atividades complementares
e o seu cadastro junto ao Curso. Para tanto deverá encaminhar, até data limite a ser fixada
em cada semestre letivo, arquivos em mídia gravável (CD, DVD, etc). Nestes arquivos
deverão constar a documentação referente às atividades realizadas naquele semestre
letivo.
Art. 11º - Nos arquivos de cadastro das atividades complementares deverão
constar: nome do aluno, habilitação, período, ano, semestre (primeiro ou segundo), cópia
digitalizada e legível de comprovante de realização da atividade, nome da atividade e
breve relatório (até 1000 caracteres com espaço) contendo resumo da atividade realizada,
sua justificativa e relevância para a formação pessoal ou profissional.
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Art. 12º - Cabe à coordenação de curso a validação das atividades
complementares. Em caso de realização de atividade fora do escopo do presente
regulamento, não comprovação de realização, falta ou carência de justificativa de
realização ou qualquer outra irregularidade, é facultado ao coordenador de curso a não
validação das horas.
Parágrafo único: O aluno deverá manter cópia de segurança (backup) dos
arquivos entregues até, pelo menos, a conclusão do Curso.

CAP VI - DOS GRUPOS DE ATIVIDADES
Art. 13º - As atividades complementares estão classificadas a seguir em grandes
grupos. Cada tipo de atividade específica possui uma atribuição determinada de horas e
um limite máximo ("teto") de realização por semestre. Não serão validadas, portanto,
horas de atividades que excedam os seus respectivos limites.
Art. 14º - A tabela abaixo deverá ser utilizada como parâmetro para cadastro das
atividades complementares.

GRUPO 1 - Atividades Externas à Faculdade
ATIVIDADE: Atividades Artísticas e Culturais (participação autoral em
atividades artísticas e culturais tais como: exposições, mostras, eventos, etc.).
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 20
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 40

ATIVIDADE: Cursos (participação em cursos presenciais ou on-line e workshops
que trabalhem conteúdos específicos do Curso).
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 1 hora de curso = 1 ponto
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 40

ATIVIDADE: Eventos Técnico-científicos e congressos - ouvinte (participação
congressos e seminários como ouvinte).
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PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 1 hora = 1 ponto
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 40

ATIVIDADE: Visitas Técnicas (visitas em estúdios, laboratórios, empresas, feiras
e eventos relacionados ao Curso).
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 5
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 30

ATIVIDADE: Visitas Culturais (visitas em exposições de museus, bienais de arte
ou design; espaços e patrimônios artísticos e culturais).
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 5
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 30

ATIVIDADE: Palestras como ouvinte (relacionadas às áreas do curso)
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 5
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 30

GRUPO 2 - Atividades de Extensão Comunitária/ Acadêmica
ATIVIDADE: Trabalho Voluntário em Instituição do 3º setor
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 1 hora = 1 ponto
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 40

ATIVIDADE: Curso de Aprimoramento Acadêmico/ Cultural.
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 1 hora por ponto
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 30
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ATIVIDADE: Participação em projetos profissionais orientados por professor
(participação em pesquisa docente e projetos vinculados à Instituição).
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 1 hora = 1 ponto
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 40

ATIVIDADE: Participação como ouvinte em defesa de dissertação de mestrado
ou tese de doutorado com temas afins do Curso.
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 10 (banca)
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 20

GRUPO 3 - Atividades de Iniciação Científica
ATIVIDADE: Participação individual em Projetos de Iniciação Científica
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 40
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 40

ATIVIDADE: Participação em Grupos de Estudos (participação em grupos de
estudos com a supervisão de um professor).
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 20
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 20

ATIVIDADE: Publicação de artigos em periódicos científicos nacionais /
internacionais e anais de Congressos.
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 30
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 30

GRUPO 4 - Atividades de Monitoria
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ATIVIDADE: Monitoria (participação em monitoria voluntária em eventos
relacionados às áreas do Curso).
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 1 hora = 1 ponto
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 20

ATIVIDADE: Monitoria Voluntária (participação em monitoria voluntária de
disciplinas relacionadas ao Curso na Instituição)
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 40
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 40

GRUPO 5 – Disciplina Optativa
ATIVIDADE: Cursar com aproveitamento, de nota e presença, disciplina extra
(além da optativa já ofertada na matriz curricular) em outro Curso da Instituição.
LIMITE DE PONTUAÇÃO POR SEMESTRE: 40

GRUPO 6 - Atividades Específicas
ATIVIDADE: Concursos da área (inscrição)
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 10
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 20

ATIVIDADE: Concursos da área (seleção)
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 20
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 20

ATIVIDADE: Concursos da área (premiação)
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 30
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 30
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ATIVIDADE: Filmes (sala de cinema)
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 1 filme = 2 pontos
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 10

ATIVIDADE: Auxílio em montagem e instalação de exposição audiovisual
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 1 exposição = 5 pontos
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 10

ATIVIDADE: Realização de projeto (participação de projeto próprio ou coletivo
relacionado às áreas do curso)
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 20
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 20
Art. 15º - É facultado ao aluno o eventual cadastro de outra atividade não
relacionada na tabela acima, desde que consultado anteriormente o coordenador do Curso.

CAP VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 16º - Casos eventuais de fraudes comprovadas na comprovação das
atividades complementares implicarão no cancelamento integral dos créditos do aluno no
semestre, ficando este impedido de cadastrar novas atividades até o semestre subseqüente.
Parágrafo Único: Neste caso, o aluno estará sujeito ainda as sanções
determinadas pelo Conselho Ético e Disciplinar da FAPCOM.
Art. 17º - Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação de curso,
consultado seu Núcleo Docente Estruturante e demais instâncias da FAPCOM, quando
for o caso.
Além das atividades complementares, das aulas regulares, que envolverão
diferentes estratégias didático-pedagógicas, e das demais atividades apresentadas neste
projeto. O Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual da FAPCOM prevê
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a realização de uma série de atividades complementares à formação de seu corpo discente.
Entre elas, podemos destacar: Semana do Curso, Estágio, Projetos Interdisciplinares,
Mecanismos de nivelamento e outras atividades de ensino (Inglês, Espanhol, Libras,
Oficina de Redação, Compreensão e Gramática em Língua Portuguesa e Oficina de
Teatro), Bate-papo com profissionais da área, Aulas externas, Visitas técnicas
monitoradas, Mostra FAPCOM de Tecnologia e Simpósio de Comunicação da FAPCOM.
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21.4. Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso

FAPCOM – FACULDADE PAULUS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

REGIMENTO NORMATIVO DO PROJETO EXPERIMENTAL
O Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual institui e sanciona o
presente regimento normativo, fazendo saber ao seu corpo docente e discente, que: o
Projeto Experimental possui caráter prático, acadêmico e profissional visando à
interdisciplinaridade,

valorizando

o

pensamento

humanista,

criativo,

o

empreendedorismo e a exploração criativa presente nas múltiplas linguagens da
comunicação e da expressão. Estimula a percepção crítica do aluno, capacitando-o como
produtor de linguagem e sentido nas múltiplas mídias presentes na contemporaneidade.

Considerações Preliminares
O Projeto Experimental consiste em trabalho obrigatório de final de curso,
regulamentado pelo MEC desde 1988. Em algumas Instituições de Ensino Superior
recebe o nome de TCC (Trabalho de Conclusão de Curso). Deve ser apresentado sob a
forma de produtos de naturezas técnica, conceitual e artística sempre acompanhado de
um memorial descritivo e analítico.
Todos os alunos regularmente matriculados no penúltimo e último semestre do
Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual (3º e 4º período) devem realizálo. No Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual o Projeto Experimental
deve ser realizado individualmente, sendo a produção e apresentação de trabalhos
coletivos permitida em situações excepcionais a serem analisadas pelo Coordenador de
Curso e pelo Orientador do Projeto Experimental.

Capítulo I - DOS OBJETIVOS
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Art.1. Levar o aluno a elaborar e desenvolver um trabalho de pesquisa e criação
projetual audiovisual utilizando múltiplas linguagens e formas de expressão.
Art. 2. Permitir identificar e relacionar os conhecimentos adquiridos durante o
Curso, exercitando o seu aprendizado no desenvolvimento de uma pesquisa referencial,
na defesa de um projeto, de uma proposta conceitual criação audiovisual, tecnicamente
elaborada.

Capítulo II - DAS CARACTERÍSTICAS
Art. 3. O Projeto Experimental consiste em três etapas principais: memorial
descritivo e analítico, projeto audiovisual e apresentação do projeto. O memorial
descritivo e analítico deverá apresentar: capa (nome da instituição, do curso, do aluno, do
orientador, da banca avaliadora, título do projeto, local, ano de apresentação), dedicatória
(opcional), agradecimentos (opcional), sinopse (600 caracteres sem espaço) em
português, inglês e espanhol, texto de apresentação do projeto (1 lauda), introdução do
memorial (contendo obrigatoriamente os objetivos e justificativas do projeto), conceito
de criação,

descrição da produção audiovisual, recursos técnicos e tecnológicos,

cronograma, orçamento, considerações finais, bibliografia, outras fontes / referências e
anexos (opcional).
Parágrafo único – Peças adicionais podem ser incluídas, desde que pertençam ao
escopo técnico e criativo do Curso e que possuam a anuência do professor orientador.
Art. 4. Considerando a multiplicidade de técnicas e peças possíveis, o projeto a
ser desenvolvido deverá ser aprovado em banca de qualificação ao final do terceiro
semestre, formada pelo orientador do projeto, o coordenador de Curso e mais um
professor convidado.
Art. 5. Todas as peças e materiais apresentados devem ser produzidos
exclusivamente pelo aluno, estar bem produzidos tecnicamente e refletir a proposta
(conceito de criação) e a própria identidade visual do projeto.
Parágrafo único – A participação de terceiros no projeto é permitida apenas nos
casos de habilidades e competências que extrapolem àquelas oferecidas no curso – como,
por exemplo, no caso do trabalho de atores ou músicos. Tais casos devem, entretanto, ser
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previamente analisados e autorizados pelo professor responsável pela orientação do
projeto.

Capítulo III - DA ORIENTAÇÃO DOS PROJETOS
Art.6. A orientação dos grupos será feita semanalmente pelo por professor
definido em comum acordo no início do terceiro período do Curso.
Art.7. O acompanhamento das atividades desenvolvidas (orientação) será
semanal em horários específicos destinados para tal fim.
Art.8. Cada aluno desenvolverá um cronograma de atividades que servirá como
instrumento de consulta da execução do trabalho e posterior avaliação de desempenho.

Capítulo IV - DA BANCA DE QUALIFICAÇÃO
Art.9. A banca de qualificação será realizada no final do terceiro período e terá
como função avaliar o trabalho realizado no semestre e determinar se o aluno está apto
ou não a continuar o desenvolvimento do projeto no próximo semestre letivo.
Art.10. Os projetos reprovados na banca de qualificação não poderão continuar o
seu desenvolvimento, devendo, para tanto, realizar novo processo de orientação e
apresentação em banca de qualificação.
Art.11. Na banca de qualificação o aluno deverá apresentar projeto contendo:
objetivos, justificativa, metodologia, cronograma, breve pesquisa teórica sobre o tema ou
questões que serão trabalhadas, referências de criação, bem como suas efetivas préproduções.
Art.12. Depois da banca de qualificação e antes do final do semestre letivo em
curso, o professor orientador deverá realizar uma orientação específica com o grupo
promovendo a devolutiva qualitativa da banca e entregando um relatório com os
principais pontos apresentados e solicitados.
Art.13. Uma cópia do relatório da banca de qualificação elaborado pelo professor
orientador deverá ser entregue, no semestre seguinte, para a banca final do Projeto
Experimental, objetivando proporcionar melhor acompanhamento do desenvolvimento
das atividades pelo grupo.
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Art. 13. Cada aluno deverá entregar no início do terceiro semestre uma ficha
contendo a relação dos membros integrantes, lista com sugestão de professores para
orientação, título (mesmo que provisório) e breve descrição do projeto.
Art. 15. É de responsabilidade única e exclusiva do aluno a efetiva realização das
tarefas relacionadas ao projeto, cabendo ao orientador sua tutoria.
Art. 16. É exigido a realização de um projeto individual, sendo a produção e
apresentação de trabalhos em grupo só permitida em situações excepcionais a serem
analisadas pelo Coordenador de Curso e pelo professor responsável pela orientação.
Art.17. No caso de eventual trabalho em grupo, é facultado ao orientador a
redistribuição de notas entre os integrantes em função da constatação de eventuais
diferenças individuais no desenvolvimento do projeto.

Capítulo V - DAS PEÇAS CONSTITUINTES DO PROJETO
Art. 18. O projeto deve ser entregue com antecedência mínima de duas semanas
aos membros da banca avaliadora, em data a ser divulgada semestralmente pela Secretaria
Acadêmica.
Art. 19. A apresentação deverá ser acompanhada de arquivo multimídia e
contemplar os seguintes itens: resumo da pesquisa (teórica e referencial), processo
criativo com justificativa das escolhas e opções do aluno e apresentação das peças
desenvolvidas.
Art.20. As peças constituintes do Projeto Experimental são: blog (diário de
produção), vídeo (com duração avulsa ou somada de, no mínimo 12 minutos) memorial
descritivo e analítico impresso (monografia), além da própria apresentação em si.
§1º - As peças audiovisuais devem possuir excelência qualitativa técnica e
criativa. Podem ser produzidas e realizadas em estúdio ou ambientes externos e refletir o
conceito de criação norteador do projeto.
§2º - O blog servirá de diário de produção, na qual qualquer pessoa poderá
acompanhar o desenvolvimento do projeto em suas diversas etapas, servindo
posteriormente como uma espécie de “making of multimídia” da própria produção.
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Art. 21. O memorial descritivo e analítico deverá ser impresso em cinco vias
(capa dura) e ser composto por:
a) Capa – deve conter os seguintes itens: nome dos alunos; título do trabalho;
nome da Faculdade e do Curso; cidade e ano;
b) Folha de rosto – deve conter: nome dos alunos; título do trabalho; texto
detalhado sobre o caráter do projeto com nome e titulação do orientador; nome da
Faculdade e do Curso; cidade e ano;
c) Página de aprovação – deve conter: nome dos alunos; título do trabalho;
componentes da banca examinadora; cidade e data completa;
d) Dedicatória (item opcional; deve ser breve);
e) Agradecimentos (item opcional; deve ser breve);
f) Resumo: máximo de 10 linhas, sintetizando, principalmente, os objetivos e
conclusões do trabalho e cinco palavras-chave;
g) Abstract: versão em inglês do resumo;
h) Sumário: lista de todos os itens do relatório com as respectivas páginas;
i) Elementos Textuais: podem estar divididos em diferentes capítulos, mas devem
obrigatoriamente contemplar os seguintes itens:


Introdução – apresentação, delimitação do tema, objetivos e justificativa do
trabalho.



Processo de Criação – descrição de todas as atividades desenvolvidas,
discussões, pesquisas, referências e todos os elementos projetuais.



Demandas do Produto – definição conceitual do produto; perfil do públicoalvo; descrição do produto (linguagem e formato); análise de viabilidade;
orçamento efetivo (valores efetivamente gastos), orçamento fictício (valores
praticados no mercado), fluxograma de produção, cronograma de atividades,
projeto técnico, projeção comercial e demais prospecções.



Considerações Finais – deve conter comentários reflexivos sobre o que se
aprendeu durante a elaboração do projeto assim como eventuais rumos para
possíveis desdobramentos do trabalho.
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Referências bibliográficas – de acordo com as normas da ABNT.



Outras fontes de consulta – sites, filmes, CDs, etc, de acordo com as normas
da ABNT.



Anexos – opcional, deve conter todos os documentos complementares
correspondentes à produção (rascunhos, croquis, fichas, roteiros, fotos, emails, documentos etc.).

Parágrafo Único – A diagramação do memorial descritivo e analítico deve
dialogar com o próprio projeto, apresentando tratamento de imagens adequado e
apresentação criativa e autoral.
Art.22 – Todas as peças deverão estar disponíveis na modalidade on-line (site) e
off-line (impressas), esta última entregue em 5 (cinco) cópias devidamente produzidas,
finalizadas e identificadas.
Art.23. Caso seja necessário, novas cópias poderão ser entregues pelos discentes
após a defesa, mediante solicitação de alteração / melhorias por parte da banca
examinadora.

Capítulo VI - DA ENTREGA DO PROJETO EXPERIMENTAL,
APRESENTAÇÃO E BANCA EXAMINADORA
Art. 24.

A Apresentação final do Projeto Experimental será realizada em

cerimônia pública, aberta à presença de qualquer interessado.
Art. 25. A ausência do aluno no dia da apresentação resultará em sua própria
reprovação e poderá prejudicar a nota final do grupo.
Art.26. Cada aluno deverá chegar com antecedência mínima de uma hora ao local
da apresentação para sua devida preparação.
Art. 27. As bancas examinadoras serão compostas pelo professor orientador, pelo
coordenador de curso e mais dois avaliadores, sendo obrigatoriamente um profissional de
destacada atuação profissional externo à Faculdade.
Parágrafo único - Profissionais do mercado poderão participar, portanto, desde
que possuam formação de nível superior completo e destacada atuação no mercado
nacional ou internacional na área do audiovisual.
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Art. 28. Os nomes dos membros da banca poderão ser sugeridos pelos alunos,
mas serão efetivamente definidos pelo professor orientador, respeitando a aderência e
competência dos avaliadores em relação aos projetos, assim como a disponibilidade e
interesse destes em participar da banca.
Art. 29. Os nomes dos componentes da banca deverão ser indicados com pelo
menos trinta dias de antecedência da entrega dos materiais finais para avaliação – o que,
por sua vez, deverá ocorrer pelo menos dez dias antes da defesa.
Art. 30. Após a apresentação, serão concedidos aos componentes da banca, dez
minutos para fazerem perguntas, comentários e sugestões ao grupo. Cada membro da
banca efetuará pelo menos uma pergunta ao grupo.
Parágrafo único - Apenas os participantes da banca terão direito a fazer
comentários durante e após a apresentação. Fica vetada, portanto, qualquer tipo de
manifestação por parte do público presente.
Art. 31. A apresentação final dos projetos obedecerá à ordem estabelecida
conforme data do cronograma a ser elaborado e divulgado pela coordenação do curso.
Art.32. Cada aluno terá entre 20 e 30 minutos de apresentação, seguida das
perguntas e comentários da banca avaliadora (10 minutos por membro da banca) e
eventuais réplicas (5 minutos por resposta para cada membro da banca).
Art. 33. Após a arguição, a banca se reunirá durante 15 minutos em reservado
para a definição da nota de avaliação do projeto, que poderá ser definida de maneira
consensual ou por média aritmética ponderada.
Art.34. Após definição da nota, o professor orientador retoma a cerimônia
fazendo breves considerações finais (em até 5 minutos) e informando aos presentes se o
grupo foi ou não aprovado.
Art.35. As notas só deverão ser divulgadas pelos professores orientadores na
semana seguinte à apresentação de todos os projetos do Curso, durante o retorno das
avaliações (devolutiva).
Art.36. Os trabalhos indicados pela banca farão parte do acervo do Curso, poderão
ser inscritos em prêmios e fazer novas apresentações no semestre seguinte para uma banca
extra, denominada "banca de mercado".
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Art.37. A “banca de mercado”, de caráter opcional e não curricular, apresenta a
possibilidade dos alunos apresentarem seus projetos para profissionais externos à
FAPCOM, estreitando sua relação com o mercado, possibilitando outras apreciações
sobre seu trabalho, novo networking, além de eventuais dicas e conselhos para seu futuro
profissional.

Capítulo VIII - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Art.38 - Os projetos serão avaliados com parâmetros específicos e integrados
explicitados em documento que permitirá retorno qualitativo do orientador para seus
alunos.
Art.39 - Os critérios de avaliação a serem considerados são:
§1º - Memorial Descritivo: conteúdo, apresentação, coerência entre pesquisa e
proposta de criação, metodologia, criatividade, comunicação e expressão textual e visual.
§2º - Apresentação oral: domínio do tema, clareza na exposição, organização,
postura, adequação e qualidade dos recursos utilizados, adequação ao tempo de
exposição, criatividade e qualidade das respostas.
§3º - Produto Audiovisual: conceito, enquadramento e acabamento.
§4º - Blog: forma, conteúdo, descrição e atualização.
§5º - Avaliação integrada: criatividade, domínio técnico, linguagem, conteúdo,
identidade, qualidade e integração do projeto como um todo.
Art.40. - Caso seja, a qualquer momento, inclusive após a apresentação,
constatada violação à legislação de direitos autorais, tais como contratação, plágio ou
terceirização do projeto ou de qualquer de suas partes, o aluno será automaticamente
reprovado e sujeito às demais sanções acadêmicas e legais previstas pela legislação
vigente.
Art.41 – Havendo atraso na apresentação, não entrega de qualquer uma das peças,
ou descumprimento das normas do regimento do Projeto Experimental, o caso será levado
ao Núcleo Docente Estruturante do Curso que decidirá de forma soberana as sanções
disciplinares.
Capítulo IX - DA REPROVAÇÃO NO PROJETO EXPERIMENTAL
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Art. 42. Os projetos que não atingirem média final maior ou igual a 8,0 (oito)
serão considerados reprovados.
Art. 43. O aluno reprovado no Projeto Experimental deverá requerer junto à
Faculdade a sua matrícula na referida dependência, antes do início do ano letivo.
Art. 44. O cumprimento das dependências no Projeto Experimental deverá
respeitar o tempo de integralização do curso de cada aluno.
Art. 45. A dependência no Projeto Experimental segue os mesmos critérios de
execução e avaliação previstos neste Regimento.
Art. 46. Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Curso, ouvidos
professor orientador, NDE, alunos e outras instâncias da FAPCOM – quando for o caso.
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21.5. Regulamento do Projeto Interdisciplinar I - 1º semestre
FAPCOM – FACULDADE PAULUS DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
REGULAMENTO DO PROJETO INTERDISCIPLINAR DO PRIMEIRO
SEMESTRE

Tema: O Audiovisual e a Cultura Brasileira
Subtemas: dança, culinária, cinema, literatura, folclore, música, teatro,
arquitetura, esporte, moda, artes plásticas, festas populares, evento histórico ou outra
forma de produção artística e cultural com ênfase na cultura afro-brasileira e indígena.
Objetivo: A partir de pesquisas teóricas e referenciais sobre o tema e os subtemas
propostos, o grupo deverá elaborar uma produção audiovisual e um blog próprio (com o
processo criativo) que apresente as reflexões sobre o subtema escolhido e as pesquisas
realizadas.

Objetivos por disciplina
Introdução ao Audiovisual: História e Estética – contextualizar historicamente a
produção audiovisual nacional para uma melhor compreensão do seu estado da arte, em
particular sobre o tema delimitado para o projeto.
Roteiro Audiovisual: teoria, gênero e formatos - pensar na estruturação básica de
um roteiro de gravação do produto audiovisual
Compreensão, Redação e Normatização de Textos – auxiliar na leitura e produção
de textos escritos
Inglês Instrumental: Leituras técnicas e Vocabulário Audiovisual – auxiliar no
entendimento de termos e vocabulários envolvidos na produção, bem como eventuais
traduções
Pré-Produção Audiovisual – planejar e organizar a produção a partir de um projeto
próprio contendo cronograma, tabelas, check lists e demais documentos necessários.
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Captação e Edição de Imagem – registrar e captar imagens estáticas e em
movimento, decupar material, organizar um roteiro de edição e editar.
Captação e Edição de Áudio – registrar e captar sons, decupar material, organizar
um roteiro de edição e editar, pensando em suas relações com as imagens.
Indústria e Tecnologia Audiovisual 1- pensar na estrutura técnica e tecnológica
necessária para a realização do projeto, otimizando tempo e recursos.
Fundamentos da Indústria Audiovisual – pensar na dinâmica de execução do
projeto e nas dinâmicas de trabalho em equipe (pipeline de produção).
Grupos de Trabalho: Os grupos deverão ser compostos por no mínimo três e no
máximo sete integrantes, dos quais um será eleito representante.

Etapas do Projeto Interdisciplinar:
1) Pesquisa teórica e temática
2) Pesquisa de referencial estético
3) Elaboração do Projeto de Criação
4) Elaboração de um cronograma de trabalho
5) Definição dos conceitos, técnicas e estratégias
6) Produção do blog
7) Apresentação do projeto audiovisual (duração mínima de 5 minutos)
Orientação dos Projetos: As orientações dos respectivos grupos serão dadas
pelos professores de todas as disciplinas do semestre em horários de aulas específicas e
pelos professores de regime de tempo integral fora deste horário – inclusive por e-mail
sob a coordenação geral do professor da disciplina: “Introdução ao Audiovisual: História
e Estética”.
Blog: os grupos deverão manter um blog atualizado na Internet como forma de
registrar as etapas de produção e facilitar o acompanhamento do processo de
desenvolvimento por parte do corpo docente. Deverão ainda possuir local virtual (cloud)
disponibilizando de maneira organizada todos os arquivos trabalhados durante o
semestre.
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Entrega do Projeto: Os projetos devem ser entregues em suporte digital (versão
on-line) e analógica (DVD ou outra mídia) em data a ser definida no início de cada
semestre letivo.
Apresentação: O grupo deverá preparar e ensaiar a apresentação final do projeto,
fundamentando e justificando sua criação. O projeto será apresentado no final do semestre
letivo. O dia da apresentação do projeto será divulgado pela coordenação de Curso e a
ordem de apresentação dos grupos sorteada cinco minutos antes do horário de início – de
modo que todos devam estar preparados no mesmo horário. Cada grupo terá 15 (quinze)
minutos para a apresentação.
Banca dos Projetos: Os projetos serão apresentados e avaliados para uma banca
composta pelo coordenador mais dois professores do primeiro período do Curso. Cada
professor terá 10 (dez) minutos para seus comentários e perguntas, sendo que cada grupo
terá direito a 5 (cinco) minutos para réplica total.
Critérios de Avaliação: qualidade e aproveitamento das pesquisas teóricas e
referenciais, fundamentação do conceito de criação, conteúdo próprio desenvolvido, plano de
trabalho, qualidade audiovisual, criatividade, apuro técnico e apresentação do projeto.
Sistema de notas: a nota do projeto interdisciplinar corresponde a 20% da nota
do 2º bimestre de cada disciplina.
Devolutiva: a banca de avaliadores de cada projeto irá realizar um relatório
realçando os principais pontos observados, orientando o grupo naquilo que precisa ser
melhorado de maneira justificada. Busca-se assim um retorno não apenas quantitativo,
mas também qualitativo do trabalho realizado.

Observações Finais
Implicará em nota igual a 0 (zero) a não entrega do projeto na data definida, a não
apresentação do grupo e a constatação de plágio ou de terceirização do projeto.
Os projetos farão parte do acervo do Curso e aqueles que forem indicados pela
banca avaliadora poderão ser divulgados e encaminhados para participação em concursos
e eventos da área.
Casos omissos serão resolvidos pela coordenação de curso, ouvidos os alunos,
professores do semestre e NDE e outras instâncias da FAPCOM – quando for o caso.
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21.6. Regulamento do Projeto Interdisciplinar II - 2º semestre

FAPCOM – FACULDADE PAULUS DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
REGULAMENTO DO PROJETO INTERDISCIPLINAR DO SEGUNDO
SEMESTRE

Tema: Meio Ambiente e Sustentabilidade
Subtemas: ONG com atuação junto às áreas de meio ambiente, sustentabilidade
ou direitos humanos (a ser definida por cada grupo)
Objetivo: A partir de pesquisas teóricas e referenciais sobre meio ambiente e
sustentabilidade ou direitos humanos, o grupo deverá elaborar um produto audiovisual
(instalação contendo um produto audiovisual com duração míninma de 5 minutos) e um
blog próprio (com o processo criativo) que apresente as reflexões sobre a ONG escolhida
e as pesquisas realizadas.

Objetivos por disciplina
Televisão Digital e Internet – pensar em meios e formas de otimizar o projeto a
partir das potencialidades oferecidas pela televisão digital e Internet, como a divulgação
em redes sociais, por exemplo
Produção de Roteiro Audiovisual – pensar em um storyline, sinopse e produzir o
roteiro para o produto audiovisual
Língua Espanhola – auxiliar no entendimento de termos e vocabulários envolvidos
na produção, bem como eventuais traduções (legendas para espanhol)
Cenografia – pensar e produzir os cenários e objetos de cena que serão utilizados
na produção audiovisual e na instalação.
Fotografia – Documentar o processo de realização do projeto (making of) por
meio de fotografia still
Edição Audiovisual – Decupar e editar o produto audiovisual
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Produção e Transmissão de Programas ao Vivo – inserir o produto audiovisual
desenvolvido dentro do programa, fazendo sua devida apresentação e encerramento
Indústria e Tecnologia Audiovisual 2 - pensar na estrutura técnica e tecnológica
necessária para a realização do projeto, otimizando tempo e recursos.
Tecnologia de Sinais Audiovisuais – pensar na dinâmica de execução do projeto
e nas dinâmicas de trabalho em equipe (pipeline de produção).

Etapas do Projeto Interdisciplinar:
1) Pesquisa teórica e temática
2) Pesquisa de referencial estético
3) Elaboração do Projeto de Criação
4) Elaboração de um cronograma de trabalho
5) Definição dos conceitos, técnicas e estratégias
6) Produção do blog e da exposição
7) Apresentação do projeto
Orientação dos Projetos: As orientações dos respectivos grupos serão dadas
pelos professores de todas as disciplinas do semestre em horários de aulas específicas e
pelos professores de regime de tempo integral fora deste horário – inclusive por e-mail
sob a coordenação geral do professor da disciplina: Produção e Transmissão de
Programas ao Vivo.
Blog: os grupos deverão manter um blog atualizado na Internet como forma de
registrar as etapas de produção e facilitar o acompanhamento do processo de
desenvolvimento por parte do corpo docente. Deverão ainda possuir local virtual (cloud)
disponibilizando de maneira organizada todos os arquivos trabalhados durante o
semestre.
Entrega do Projeto: Os projetos devem ser entregues em suporte digital (versão
on-line) e analógica (DVD ou outra mídia) em data a ser definida no início de cada
semestre letivo.
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Apresentação: O grupo deverá preparar e ensaiar a apresentação final do projeto,
fundamentando e justificando sua criação. O projeto será apresentado no final do semestre
letivo. O dia da apresentação do projeto será divulgado pela coordenação de Curso e a
ordem de apresentação dos grupos sorteada cinco minutos antes do horário de início – de
modo que todos devam estar preparados no mesmo horário. Cada grupo terá 15 (quinze)
minutos para a apresentação.
Banca dos Projetos: Os projetos serão apresentados e avaliados para uma banca
composta pelo coordenador mais dois professores do primeiro período do Curso. Cada
professor terá 10 (dez) minutos para seus comentários e perguntas, sendo que cada grupo
terá direito a 5 (cinco) minutos para réplica total.
Critérios de Avaliação: qualidade e aproveitamento das pesquisas teóricas e
referenciais, fundamentação do conceito de criação, conteúdo próprio desenvolvido,
plano de trabalho, qualidade audiovisual, criatividade, apuro técnico e apresentação do
projeto.
Sistema de notas: a nota do projeto interdisciplinar corresponde a 20% da nota
do 2º bimestre da cada disciplina.
Devolutiva: a banca de avaliadores de cada projeto irá realizar um relatório
realçando os principais pontos observados, orientando o grupo naquilo que precisa ser
melhorado de maneira justificada. Busca-se assim um retorno não apenas quantitativo,
mas também qualitativo do trabalho realizado.

Observações Finais
Implicará em nota igual a 0 (zero) a não entrega do projeto na data definida, a não
apresentação do grupo e a constatação de plágio ou de terceirização do projeto.
Os projetos farão parte do acervo do Curso e aqueles que forem indicados pela
banca avaliadora poderão ser divulgados e encaminhados para participação em concursos
e eventos da área. Casos omissos serão resolvidos pela coordenação de curso, ouvidos os
alunos, professores do semestre e NDE.
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21.7. Portaria de nomeação do NDE
PORTARIA NORMATIVA Nº 05/2013.
Nomeia o Núcleo Docente Estruturante - NDE - do Curso Superior de Tecnologia
em Produção Audiovisual da FAPCOM.
O Diretor da Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação, FAPCOM,
Pe.Valdir José de Castro, no uso das suas atribuições, legais e regimentais, de acordo com
a Resolução Nº 01, de 17/06/2010- CONAES- Comissão Nacional de Avaliação da
Educação Superior, resolve:
Art. 1º. Ficam nomeados os professores abaixo relacionados para comporem o
Núcleo
Docente Estruturante do Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual:
Sérgio Nesteriuk Gallo- Coordenador do Curso e Presidente do NDE
Alexandre Santaella Braga - Membro do NDE
Lawrence Rocha Shum - Membro do NDE
Marcella Schneider Faria - Membro do NDE
Márcia Regina Carvalho - Membro do NDE
Marco Antonio Palermo Moretto - Membro do NDE
Art.2º O Núcleo Docente Estruturante (NDE) será responsável pela formulação,
implantação, desenvolvimento, consolidação e atualização do projeto pedagógico do
curso, em todas as suas dimensões, incluindo proposição e supervisão de atividades
acadêmicas correlatas, permanecendo ativo enquanto o curso estiver em funcionamento.
Art.3º Esta Portaria Normativa entra em vigor na presente data de sua publicação
para que possa produzir os devidos efeitos legais e institucionais, revogadas todas as
disposições em contrário.
São Paulo, 4 de outubro de 2013.
Pe. Valdir José de Castro
Diretor da FAPCOM
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21.8. Regimento do NDE
Regimento do Núcleo Docente Estruturante (NDE)

CAPÍTULO I
DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O presente Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do
Núcleo
Docente Estruturante (NDE) do Curso Superior de Tecnologia em Produção
Audiovisual da Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação, FAPCOM.

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
Art. 2º O Núcleo Docente Estruturante (NDE) será responsável pela formulação,
implementação, desenvolvimento, consolidação e atualização do projeto pedagógico do
curso, em todas as suas dimensões, incluindo proposição e supervisão de atividades
acadêmicas correlatas, permanecendo ativo enquanto o curso estiver em funcionamento.
São atribuições do Núcleo Docente Estruturante:
a) Elaborar o Projeto Pedagógico do Curso definindo sua concepção e
fundamentos;
b) Estabelecer o perfil profissional do egresso do curso;
c) Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso;
d) Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, sempre que necessário;
e) Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso;
f) Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares;
g) Orientar, supervisionar, acompanhar e/ou participar das seguintes atividades
acadêmicas:
1) projetos de pesquisa e de iniciação científica;
2) projetos e cursos de extensão;
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3) projeto experimental;
4) projetos interdisciplinares;
5) concurso para admissão de docentes;
6) processo de monitoria e estágio;
7) atividades complementares.

CAPÍTULO III
DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
Art. 3º O NDE deverá ser composto pelo coordenador e por pelo menos mais
cinco docentes do referido curso, priorizando: aderência à área (formação e/ou
profissional), titulação (doutor ou mestre), regime de trabalho (integral ou parcial) e
tempo de experiência docente e profissional fora do ensino (mercado de trabalho). O
Núcleo Docente Estruturante será constituído de:
a) o Coordenador do Curso, como seu presidente;
b) um mínimo de 5 (cinco) docentes pertencentes ao Curso;
c) 100% dos professores com titulação obtida em programas de pós-graduação
stricto sensu;
d) ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo
2/3 destes em tempo integral.
Art. 4º A indicação dos representantes docentes será feita pela Coordenação de
Curso. A indicação dos nomes deverá atender aos seguintes pré-requisitos, além dos já
mencionados:
I – O tempo de experiência no ensino superior;
II – O tempo de exercício profissional;
III – A vivência no planejamento e na elaboração do Projeto Pedagógico do Curso;
IV – A carga horária docente em exercício;
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V – A experiência na proposição e supervisão de atividades acadêmicas correlatas
(orientação de projeto experimental, elaboração e condução de projetos de pesquisa e de
extensão, dentre outras);
VI – A titulação máxima;
VII – O cumprimento das normas institucionais;

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO NÚCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE
Art. 5º Compete ao Presidente do Núcleo:
a) Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade;
b) Representar o NDE junto aos órgãos da instituição;
c) Encaminhar as deliberações do Núcleo;
d) Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Núcleo
e um representante do corpo docente para secretariar e lavrar as atas;
e) Coordenar a integração com os demais Colegiados e setores da instituição.

CAPÍTULO V
DAS REUNIÕES
Art. 6º O Núcleo reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de iniciativa do seu
Presidente, 2 (duas) vezes por semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado
pelo Presidente ou pela maioria de seus membros titulares.
Art. 7º As decisões do Núcleo serão tomadas por maioria simples de votos, com
base no número de presentes.
Art. 8º As ações do NDE estarão descritas em Plano de Trabalho anual e em
relatórios de atividades cumpridas (quantitativo e qualitativo). Os registros dos trabalhos
realizados pelo NDE de cada curso deverão ser anotados sistematicamente em livro de
Ata próprio.
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Art. 9º O NDE se reunirá, no mínimo, 2 (duas) vezes por semestre, uma no início
(planejamento) e outra no final (balanço) do semestre, mediante convocação do
coordenador e, em caráter extraordinário, quando convocado pela mesma autoridade ou
a requerimento por mais da metade de seus membros.
§ 1º - O NDE funcionará com a presença de mais da metade de seus membros, e
suas decisões, ressalvados os casos expressos no Estatuto ou neste Regimento, serão
tomadas pela maioria de votos dos presentes.
§ 2º - Perderá o mandato o membro representante que, sem causa justificada, faltar
a 2 (duas) reuniões ordinárias consecutivas.
§ 3º- A convocação do NDE será feita por correspondência eletrônica, com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, mencionando-se o assunto a ser
tratado, salvo se for considerado reservado, a juízo do coordenador; para tanto, haverá
dispensa de prazo para as reuniões de caráter urgente.
§ 4º - O Coordenador do Curso registrará as deliberações do NDE, a cada reunião
em livro próprio, apresentando-o, quando solicitado, à Direção da IES e,
obrigatoriamente, às comissões de avaliação in-loco, do Inep/MEC.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10º Os casos omissos serão resolvidos pelo Núcleo Docente Estruturante,
NDE, de acordo com a consulta com demais instâncias da IES.
Art. 11º O presente Regimento entra em vigor após aprovação em Reunião do
NDE.
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21.9 ATO NORMATIVO Nº 1/2013.
Nomeia o Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual
da FAPCOM.
O Diretor da Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação, FAPCOM, Pe.
Valdir José de Castro, no uso das suas atribuições, legais e regimentais, de acordo com o
Capítulo III do Regimento da FAPCOM, resolve:
Art. 1º. Ficam nomeados os professores abaixo relacionados para comporem o
Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual:
Sérgio Nesteriuk Gallo- Coordenador do Curso e Presidente do Colegiado do
Curso
Alexandre Santaella Braga - Membro do Colegiado de Curso
Lawrence Rocha Shum - Membro do Colegiado de Curso
Marcella Schneider Faria - Membro do Colegiado de Curso
Márcia Regina Carvalho - Membro do Colegiado de Curso
Marco Antonio Palermo Moretto - Membro do Colegiado de Curso
Marcos Júlio Sergl - Membro do Colegiado de Curso
Art.2º O Colegiado de Curso é órgão de função deliberativa, normativa e de
Planejamento Acadêmico, responsável pelo acompanhamento da implementação do
Projeto Pedagógico do Curso, alterações de conteúdos programáticos, propor ajustes na
matriz curricular, planejar e avaliar as atividades do Curso e discutir demais temas
relacionados.
Art.3º Esta Portaria Normativa entra em vigor na presente data de sua publicação
para que possa produzir os devidos efeitos legais e institucionais, revogadas todas as
disposições em contrário.
São Paulo, 3 de outubro de 2013.

Pe. Valdir José de Castro
Diretor da FAPCOM
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21.10 REGIMENTO DO COLEGIADO DE CURSO

Regimento do Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Produção
Audiovisual

CAPÍTULO I
DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O presente Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do
Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual da Faculdade
Paulus de Tecnologia e Comunicação, FAPCOM.

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO COLEGIADO DE CURSO
Art.2º

O Colegiado de Curso é órgão de função deliberativa, normativa e de

planejamento acadêmico, responsável pelo acompanhamento da implementação do
Projeto Pedagógico do Curso, alterações de conteúdos programáticos, propor ajustes na
matriz curricular, planejar e avaliar as atividades do Curso e discutir demais temas
relacionados.
Art. 3º Os Colegiados de Cursos da FAPCOM contam com funções definidas no
Capítulo III de seu Regimento Geral, e encontram-se institucionalizados, com normas
definidas. Compete ao Colegiado de Curso:
Analisar as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação e propor a
revisão bem como as modificações do currículo pleno do curso, dos planos de ensino de
disciplinas, elaboração e, ou, reelaboração de ementas, definição de objetivos, conteúdos
programáticos, procedimentos de ensino e de avaliação e bibliografia;
Apreciar programação acadêmica que estimule a concepção e prática
interdisciplinar e atividades de distintos cursos, aprovando programas e planos de ensino
das disciplinas;
Pronunciar-se sobre o projeto pedagógico do curso, programação acadêmica e seu
desenvolvimento nos âmbitos do ensino, da pesquisa e da extensão, articulando-os com
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a missão e objetivos institucionais e com as normas regimentais vigentes aprovados pelo
Conselho Superior;
Analisar resultados de desempenho acadêmico dos alunos e aproveitamento em
disciplinas visando articulação curricular vertical e horizontal;
Apreciar e propor normas para o estágio supervisionado, elaboração e
apresentação de trabalho de conclusão de curso, submetendo-as à aprovação do Conselho
Superior;
Opinar sobre a adequação da formação docente às disciplinas curriculares;
Propor o processo de monitoria;
Contribuir com proposta de disciplinas optativas inter e intracursos;
Compete, também, a este Colegiado, deliberar sobre as propostas elaboradas
previamente pelo NDE – Núcleo docente Estruturante.

CAPÍTULO III
DA CONSTITUIÇÃO DO COLEGIADO DE CURSO
Art. 4º O Colegiado de Curso deverá ser composto pelo coordenador e pelos
demais docentes do Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual, observando
aderência à área (formação e/ou profissional), titulação (doutor ou mestre) e tempo de
experiência docente e profissional fora do ensino (mercado de trabalho).
Parágrafo único: o Colegiado de Curso terá como seu presidente o Coordenador
de Curso;
Art. 5º A indicação dos docentes que irão lecionar no Curso e compor o seu
Colegiado ficará a cargo da Coordenação de Curso, observando os seguintes critérios:
a) 100% dos professores com titulação obtida em programas de pós-graduação
stricto sensu, sendo destes, pelo menos, 35% doutores;
b) O tempo de experiência no ensino superior;
c) O tempo de exercício profissional;
d) A vivência no planejamento, elaboração e implementação do Projeto
Pedagógico do Curso;
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e) A produção artística, técnica, científica e cultural nos últimos três anos.
f) A carga horária docente em exercício;
g) O cumprimento das normas institucionais;

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO COLEGIADO DE CURSO
Art. 6º Compete ao Presidente do Colegiado de Curso:
a) Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade;
b) Representar o Colegiado de Curso junto aos órgãos da instituição;
c) Encaminhar as deliberações do Colegiado;
d) Coordenar a integração com os demais Colegiados e setores da instituição.

CAPÍTULO V
DAS REUNIÕES
Art. 7º O Colegiado de Curso reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de
iniciativa do seu Presidente, 2 (duas) vezes por semestre e, extraordinariamente, sempre
que convocado pelo Presidente ou pela maioria de seus membros titulares.
§ 1º - O Colegiado funcionará com a presença de mais da metade de seus
membros, e suas decisões, ressalvados os casos expressos no Estatuto ou neste
Regimento, serão tomadas pela maioria de votos dos presentes.
§ 2º - Perderá o mandato o membro que, sem causa justificada, faltar a 2 (duas)
reuniões ordinárias consecutivas.
§ 3º- A convocação do NDE será feita por correspondência eletrônica, com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, mencionando-se a pauta a ser tratada,
salvo se for considerado reservada, a juízo do coordenador; para tanto, haverá dispensa
de prazo para as reuniões de caráter urgente (extraordinário).
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§ 4º - O Coordenador do Curso registrará as deliberações a cada reunião em livro
próprio, apresentando-o, quando solicitado, à Direção da IES e, obrigatoriamente, às
comissões de avaliação in-loco, do Inep/MEC.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Curso, de acordo
com a consulta com demais instâncias da IES.
Art. 9º O presente Regimento entra em vigor após aprovação em Reunião do
Colegiado.
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21.11. - INICIAÇÃO CIENTÍFICA

REGULAMENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Título I
Das Diretrizes do Programa

Capítulo I
Da Caracterização
Art. 1° - A Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação - FAPCOM regulamenta o PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA cuja organização
administrativa, didática e pedagógica, ética e disciplinar reger-se-á pelo presente
REGULAMENTO.
Art. 2° - O Programa de Iniciação Científica destina-se aos alunos de graduação,
regularmente matriculados nos cursos de Jornalismo, Relações Públicas, Rádio, TV e
Internet, Publicidade e Propaganda, Filosofia e Graduação Tecnológica em Fotografia,
Produção Multimídia oferecidos pela Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação FAPCOM.
§ 1º - O exercício da Iniciação Científica tem duração de um ano letivo, podendo
ser prorrogado por mais um semestre mediante solicitação do professor responsável,
aprovação da Coordenação do Curso e da Coordenação do Núcleo de Pesquisa, com
ratificação do Pró-diretor Acadêmico.
§ único – O professor orientador do Programa de Iniciação Científica deverá ser
docente da Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação
§ único - A FAPCOM assume como princípios éticos básicos a dignidade,
liberdade e autonomia do ser humano e estes devem guiar a conduta das pesquisas
realizadas na FAPCOM.
§ único - A FAPCOM assume institucionalmente três linhas de pesquisa que
devem orientar qualquer atividade de pesquisa e os Trabalhos de Conclusão de Cursos a
saber:
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I – Comunicação: Cultura, Sociedade e Educação
A FAPCOM estabelece para a “linha de pesquisa 1” o estudo que contempla a
relação da Comunicação com a Cultura, a Sociedade e a Educação, tendo presente que
essas três dimensões da vida humana são fundamentais para a construção da sociedade e
para a formação do homem contemporâneo: 1. A cultura (como a “ambiência” formada
pelo homem e influenciado por ela); 2. A sociedade (como o conjunto de pessoas que
compartilham propósitos, gostos, preocupações e costumes, e que integram entre si,
constituindo uma comunidade) e 3. A educação (que envolve os processos de ensinar e
de aprender). O núcleo de pesquisa da FAPCOM se propõe investigar a Comunicação e
a sua interconexão com a Cultura, a Sociedade e a Educação, na construção da visão sobre
o mundo.
II – Comunicação: Tecnologias, Mídias e Ambiente Digital
A FAPCOM estabelece para a “linha de pesquisa 2” a relação da Comunicação
com as Tecnologias, considerando que na contemporaneidade a vida humana é
condicionada pelas Mídias e pelo Ambiente Digital.1. As tecnologias (como dimensão
que envolve o conhecimento técnico, científico, modos produtivos e as ferramentas de
comunicação); 2. As Mídias (como instrumentos de transmissão de informação por meios
impressos, eletrônicos e digitais). 3. O Ambiente Digital (como o novo espaço das redes
de relações humanas proporcionado pelas tecnologias digitais). O núcleo de pesquisa de
a FAPCOM objetiva investigar criticamente a Comunicação e a sua interconexão com as
Tecnologias, o Ambiente Digital e as Mídias a partir dos ferramentais oferecidos pelas
ciências.
III – Comunicação: Filosofia, Ética e Religião
A FAPCOM estabelece para a “linha de pesquisa 3” a relação da Comunicação
com a Filosofia, a Ética e a Religião, três elementos fundamentais na formação de valores
que defendem a vida em todos as suas manifestações. 1. A Filosofia (como estudo de
problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos
valores morais e estéticos, à mente, a lógica e à linguagem); 2. A Ética (como área
dedicada aos estudos dos valores morais e princípios ideais para o comportamento
humano) e 3. A Religião (como o conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de
visões de mundo, que estabelecem os símbolos que relacionam a humanidade com a
espiritualidade e seus próprios valores morais). O núcleo de pesquisa da FAPCOM se
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propõe investigar a Comunicação e a sua interconexão com a Filosofia, a Ética e a
Religião. Esta linha orientará as pesquisas para os conteúdos das mídias impressas,
eletrônicas e digitais e sua influência na formação de valores, do senso crítico e do
compromisso social e ecológico do homem contemporâneo.

Capítulo II
Dos Objetivos
Art. 3° - O Programa de Iniciação Científica da Faculdade Paulus de Tecnologia
e Comunicação FAPCOM tem por objetivos:
I - Sistematizar as Políticas de Pesquisa em âmbito institucional e a produção de
conhecimento nas áreas de Comunicação, Filosofia e Tecnologia.
II - Despertar o aluno para a atividade científica, por meio da vivência de pesquisa,
conduzida pela reflexão e criatividade, visando a ampliação da sua formação.
III

-

Propiciar

subsídios

de

metodologia

científica,

estimulando

o

desenvolvimento do pensamento crítico e científico, despertando os discentes para uma
nova mentalidade em relação às atividades de pesquisa.
IV - Promover correlações teórico –práticas na construção de conhecimentos.
V - Possibilitar o aprofundamento de conhecimento na área em que se desenvolve
a iniciação científica.
VI - Fomentar o engajamento do corpo docente interessado em fazer pesquisa.
VII - Promover e fomentar a produção científica institucional na FAPCOM.
VIII - Contribuir para a qualidade do processo ensino- aprendizagem.

Capítulo III
Das modalidades
Art. 4º São modalidades do Programa de Iniciação Científica da FAPCOM: aluno
voluntário (IC Voluntária) e aluno bolsista (IC FAPCOM / PIBIC).
I - entende-se por aluno voluntário, aquele aprovado no processo de seleção e sem
qualquer benefício financeiro.
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II- entende-se por aluno bolsista IC FAPCOM, aquele aprovado em processo de
seleção e com benefício financeiro concedido pela instituição.
Parágrafo único: será concedido bolsa de 70 % ao aluno em Iniciação Científica
nos cursos de extensão e outras atividades de extensão promovidas exclusivamente pela
FAPCOM.
III- entende-se por aluno bolsista IC/ PIBIC, aquele aprovado em processo de
seleção e com benefício financeiro concedido pelo CNPq / FAPESP e outra Instituição
pública, privada, filantrópica de financiamento à pesquisa.

Capítulo IV
Das Atribuições
Art. 5° - São atribuições do aluno em Iniciação Científica:
I - Comparecer a reuniões agendadas com professor orientador.
II - Desenvolver as atividades que lhe couberem, conforme orientação do
professor.
III - Elaborar relatório semestral sobre o desenvolvimento do Projeto de Pesquisa,
com vistas à avaliação pelo professor orientador, Coordenador do Curso e Coordenador
do Núcleo de Pesquisa e da Pró-Diretoria-Acadêmica.
IV - Produzir texto acadêmico ao termino da Iniciação Cientifica a ser aprovado
pelo professor orientador:
Artigo: prof. Marcella.
Parágrafo Único - O não cumprimento dos itens I, II, III, IV por parte do aluno
implicará no seu desligamento do programa de Iniciação Cientifica da FAPCOM.
É vedado ao aluno em Iniciação Científica:
I - Realizar atividades, no âmbito da pesquisa, não acordadas com professor
orientador e aprovadas no projeto de Iniciação Cientifica em andamento.
II - Inscrever em eventos ou publicar o projeto de Iniciação Científica ou qualquer
de suas partes ou resultados sem anuência do professor orientador.
Art. 6° - São atribuições do professor orientador:
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I - Orientar, supervisionar e avaliar periodicamente o desenvolvimento do aluno e
do Projeto de Pesquisa.
II - Planejar e programar as atividades de iniciação científica, conforme Projeto
de Pesquisa a ser desenvolvido, estabelecendo um plano de trabalho para o aluno.
III - Orientar o aluno em iniciação científica quanto à metodologia da pesquisa e
quanto aos procedimentos adequados em conformidade com esta;
IV - Orientar o aluno quanto à Ética em Pesquisa, zelando pelo cumprimento dos
preceitos éticos pertinentes ao trabalho em curso;
V - Zelar pelos princípios éticos e legais quanto a pesquisa com seres humanos,
estabelecidas na resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.
VI - Zelar pelos princípios éticos estabelecidos em cada código ético profissional
estabelecidos pelos organismos de classe, Conar – Conrerp – FENAJ – (RTVI – ECAD
– P&D)
VII - Zelar pelos princípios éticos fundamentais assumidos pela FAPCOM.
VIII - Elaborar relatório da orientação do aluno individualmente nos períodos:
semanal, mensal e semestral para verificação da Coordenação do Curso, Coordenador do
Núcleo de Pesquisa e ratificação da Pro-Direção Acadêmica. Conforme modelo em anexo
B.
Parágrafo único - O não cumprimento dos itens I, II, III, IV, V, VI, VII e VII por
parte do professor orientador implicará no seu desligamento do programa de Iniciação
Cientifica da FAPCOM.

Capítulo V
Do Processo Seletivo
Art. 7° - A seleção é realizada mediante publicação de edital, semestralmente, pelo
Diretor da FAPCOM.
I - Podem participar da seleção alunos devidamente matriculado nos cursos de
graduação da FAPCOM, em qualquer semestre letivo;
II - A inscrição ocorrerá na Secretaria Acadêmica, conforme calendário
acadêmico estabelecido;
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III - A avaliação do projeto de Iniciação Cientifica será realizado pelo
Coordenador do Curso, Coordenador do Núcleo de Pesquisa e pelo Coordenador da Linha
de pesquisa que se anuncia o projeto;
IV - A avaliação é processual, segundo ANEXO A, e o projeto deve ser
considerado aprovado ou não.
Capítulo VI
Da Publicação e Apresentação dos Resultados
Art. 8° A publicação de partes ou resultados finais da pesquisa será realizado
somente mediante a aprovação do professor orientador.
I - A publicação dos resultados da pesquisa, em qualquer meio, deve fazer menção
e a vinculação a Instituição promotora da pesquisa: FAPCOM, FAPESP, CNPq etc.
II - A menção do vínculo com a Instituição promotora deve ocorrer até três anos
pós a realização da pesquisa, em qualquer meio publicada.
III - A FAPCOM incentiva a apresentação e publicação dos resultados de pesquisa
conforme políticas próprias para participação discente e docente em congressos e eventos
científicos.
IV - A FAPCOM incentiva a divulgação dos resultados de pesquisa em revista
acadêmica própria, Jornal FAPCOMUNICA, WEB-rádio FAPCOM e outras revistas e
meios especializadas das habilitações destinada ao trabalho de pesquisa.

Diretor
Valdir Jose de Castro
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FACULDADE PAULUS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO
NÚCLEO DE PESQUISA FAPCOM
INICIAÇÃO CIENTÍFICA
ANEXO A
1.

Título do Projeto de pesquisa: ................................................................................

2. Parecer técnico do projeto: padrão de avaliação FAPCOM, 0.0 – 10.0, sendo a média
8,0 de valor processual.
I – Apresentação:
Claramente delimitados?
delimitação temática com
justificativa e relevância
II – Problema de
Claramente definido?
pesquisa:
pergunta
fundamental.
III – Hipótese(s) de pesquisa.
Fundamentada?
IV
Parâmetros
Claramente definidos?
teóricos
e
instrumentais
analíticos
V - Objetivos
Claramente definidos?
V I- Procedimentos,
Adequados
à
pesquisa
metodologia e fontes de proposta?
pesquisa.
VII
–
Referência
Compatível
à
pesquisa
bibliográfica
proposta?
VIII – Cronograma
Adequado à proposta da
pesquisa?
IX – Relevância social
Principalmente os quesitos
e científica do projeto
crítica e ética.
Média final processual
Obs.: Somar e dividir por 9
3. Implicações éticas do projeto: comentários do avaliador, quando necessário, de acordo
com a Resolução 196/96 de pesquisa com seres humanos.
a. Análise de riscos e benefícios.
b. Adequação das condições do local para execução do projeto de pesquisa.
c. Retorno de benefícios para o sujeito e a comunidade.
d. Informações adequadas quanto ao orçamento, financiamento e cronograma.
e. Adequação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e forma de obtêlo.
f. Relacionar os outros centros envolvidos (no caso de estudos multicêntricos).
( ) Aprovado
( ) Com pendência, necessita de correções e esclarecimentos
( ) Não aprovado, implicações éticas
São Paulo, ............ de.................... de...............

Obs.:
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RELATÓRIO MENSAL DE ORIENTAÇÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 2014/1
( ) Semestre Turno ( ) Manhã

( ) Noite

( ) JOR ( ) RTVI ( ) PP ( ) RP

( ) FIL

( ) MULT

( ) FOTO

Mês referência: ......./......./............
Nome do Aluno (a): ______________________________________________________
Título do trabalho: _______________________________________________________
Nome do orientador: ____________________________________________________
1º encontro mensal: Data_____/_____/_____ Horário: _________h até ________h
Descritivo da orientação:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Solicitações e tarefas:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2º encontro mensal: Data_____/_____/_____ Horário: _________h até ________h
Descritivo da orientação:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Solicitações e tarefas:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3º encontro mensal: Data_____/_____/_____ Horário: _________h até ________h
Descritivo da orientação:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Solicitações e tarefas:
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4º encontro mensal: Data_____/_____/_____ Horário: _________h até ________h
Descritivo da orientação:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Solicitações e tarefas:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5º encontro mensal: Data_____/_____/_____ Horário: _________h até ________h
Descritivo da orientação:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Solicitações e tarefas:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Preencher com observações ou anotações (faltas, justificativas e parecer do orientador):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Atesto que as informações são verdadeiras, e declaro que estou ciente dos conteúdos
apresentados nesse relatório de orientação.
São Paulo,

de

de

Nome do aluno(a) (escrever por extenso)
Visto do aluno(a)
Parecer da Coordenação:
____________________________________
Assinatura do orientador
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EDITAL Nº / 201_ DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação
FAPCOM

Pe. Valdir José de Castro, Diretor da Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação,
FAPCOM, no uso das suas atribuições legais, torna público que, no período de
26/11/2013 à 28/02/2014, o presente EDITAL regerá o processo Seletivo dos discentes
para Iniciação Científica, no 1º semestre de 2014 da Faculdade Paulus de Tecnologia e
Comunicação, situada à Rua Major Maragliano, 191, Bairro de Vila Mariana, inscrita no
CNPJ nº 61.287.546/0001-60 e, considerando:
I – a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão e suas políticas
coordenadas pela pró-diretoria acadêmica;
II – a necessidade de articular e desenvolver a pesquisa científica à atividade acadêmica
na FAPCOM;
III – o desenvolvimento do pensamento científico e a prática da pesquisa dos estudantes
de graduação da FAPCOM;
IV – o pleno atendimento ao disposto na legislação educacional brasileira.
Resolve:
Art. 1º – Confirmar as linhas de pesquisa para o desenvolvimento das atividades de
Iniciação Científica, em conformidade com o PDI disposto na Portaria 102/2010 de 30 de
junho de 2010, a saber:
I – Comunicação, Cultura, Sociedade e Educação;
II – Comunicação, Tecnologias, Ambiente Digital e Mídias;
III – Comunicação, Filosofia, Ética e Religião.
Art. 2º – Os projetos de pesquisa deverão ser desenvolvidos no decorrer de cada semestre
letivo, sendo renovados mediante avaliação e tendo como prazo máximo um ano para a
finalização da pesquisa.
Art. 3º – Fica estabelecido que o discente de Iniciação Científica poderá usar a sua
pesquisa como base para o seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) .
I – Mediante a aprovação de uma banca examinadora, determinada pela pró-diretoria
acadêmica, o resultado final da pesquisa de Iniciação Científica poderá validar o trabalho
monográfico exigido para a conclusão do curso.
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Art. 4º – O professor orientador da pesquisa deverá fazer parte do quadro de professores
da FAPCOM, atendendo os seguintes critérios:
I – titulação de doutor ou de mestre, obtida em instituições reconhecidas pela CAPES.
II – ter produção científica, tecnológica ou artístico-cultural recente, divulgada nos
principais veículos de comunicação da área nos últimos três anos;
III – graduado em cursos na área de Comunicação, Filosofia ou outras áreas afins;
IV – experiência mínima de três anos em docência em cursos superiores na área de
Comunicação, Filosofia ou outras afins; e,
V – experiência mínima de um ano como docente da FAPCOM.
Art. 5º – O professor responsável pela orientação terá as seguintes atribuições:
I – orientar o projeto de pesquisa, procurando integrar as diversas áreas das habilitações
do curso de Comunicação e Filosofia da FAPCOM;
II – acompanhar o discente de forma contínua e regular;
III – avaliar o desempenho do discente durante a vigência do processo;
IV – incluir o nome do discente nas publicações e nos trabalhos apresentados, cujos
resultados tiveram sua participação efetiva;
V – elaborar relatório de produção acadêmica – científica da Iniciação Científica ao final
de cada mês;
VI – elaborar relatório de produção acadêmica – científica da Iniciação Científica ao final
de cada semestre.
Art. 6º – Os relatórios das avaliações parciais e finais deverão ser entregues ao
coordenador do Núcleo de Pesquisa da FAPCOM, contendo avaliação dos seguintes itens:
a – introdução;
b – objetivos;
c – metodologia;
d – resultados parciais ou finais;
e – análises;
f – conclusões parciais;
g – referências.
Art. 7º – Caso o professor responsável pela orientação da pesquisa resolva desligar-se da
atividade, deverá comunicar formalmente à Coordenação do Núcleo de Pesquisa da
FAPCOM.
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Art. 8º – Nos casos em que o professor não cumpra devidamente o disposto no art. 5º:
I – será comunicado formalmente pela Coordenação do Núcleo de Pesquisa da FAPCOM;
e,
II – será desligado das atividades, devendo o Coordenador do Núcleo de Pesquisa da
FAPCOM providenciar novo processo de seleção docente.
Art. 9º – A inscrição para a Iniciação Científica poderá ser realizada exclusivamente pelos
discentes regularmente matriculados na FAPCOM.
I – Espera-se a disponibilidade do discente de pelo menos quatro horas semanais para a
Iniciação Científica.
Art. 10 – As inscrições deverão ser feitas diretamente na Secretaria Acadêmica até o dia
21 de Fevereiro de 2014.
Art. 11 – Para efetivação da inscrição, o discente deverá entregar diretamente na
Secretaria Acadêmica:
I – Carta de intenção contendo:
a – as razões de sua participação no programa;
b – a linha de pesquisa em que deseja trabalhar;
c – termos de ciência das regras dispostas no presente edital;
d – projeto de pesquisa.
Art. 12 – O projeto de pesquisa deverá conter os seguintes itens:
I – linha de pesquisa e sub-área;
II – tema;
III – problema de pesquisa;
IV – justificativa;
V – objetivos;
VI – metodologia;
VII – referência bibliográfica;
VIII – cronograma;
IX – indicação do nome do orientador.
Art. 13 – O melhor projeto do semestre, em Iniciação Científica, será premiado com oito
livros da coleção de Comunicação ou de coleções de Filosofia da Paulus Editora, segundo
a escolha do discente.
Parágrafo Único – O critério para escolha do melhor projeto será a relevância social e a
maior nota do projeto.
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Art. 14 – A elaboração e o desenvolvimento do trabalho de Iniciação Científica deverão
seguir rigidamente as Normas Internas do Manual da FAPCOM para a produção
acadêmica, contidas no Regulamento de TCC, assim como todas as Normas da ABNT
concernentes à produção acadêmica.
Art. 15 – Os trabalhos avaliados satisfatoriamente pelo orientador, com a supervisão do
Coordenador do Núcleo de Pesquisa, concederão ao aluno o direito de continuar a
pesquisa no semestre seguinte.
Art. 16 – Nas publicações e trabalhos apresentados, o discente e o orientador deverão
fazer referência à FAPCOM como instituição promotora da pesquisa e ao órgão de
fomento, quando houver bolsa de Iniciação Científica.
Parágrafo único – Uma vez avaliado de forma satisfatória, o trabalho será encaminhado
para publicação via FAPCOM.
Art. 17 – Os discentes participantes do programa de Iniciação Científica farão jus a
certificação de Atividades Complementares que segue regimento próprio.
Art. 18 – Casos omissos serão avaliados pelo pró-diretor acadêmico e pelo Coordenador
do Núcleo de Pesquisa da FAPCOM.
Art. 19 – Cronograma
Divulgação do Edital
Inscrições no Programa até
Divulgação dos Resultados
Implementação do programa de IC
Publique-se.

São Paulo, __de __________ de 201_.

______________________

Pe. Valdir José de Castro
Diretor da FAPCOM
21.12 Regulamento de Monitoria
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Título I
Das Diretrizes do Programa
Capítulo I
Da Caracterização
Art. 1° - A Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação FAPCOM, implanta
para todos os seus alunos, devidamente matriculados, o PROGRAMA DE MONITORIA,
cuja organização administrativa didática - pedagógica, técnica e disciplinar reger-se-á
pelo presente REGULAMENTO.
Art. 2° - O Programa de Monitoria destina-se aos alunos regularmente
matriculados nos cursos de Jornalismo, Rádio, TV e Internet, Publicidade e Propaganda,
Relações Públicas, Filosofia e da graduação tecnológica em Fotografia e Produção
Multimídia oferecidos pela Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação - FAPCOM.
§ 1º - O exercício da monitoria tem duração de um semestre letivo,
compreendendo os períodos de fevereiro a junho, inclusive, e de agosto a dezembro,
inclusive.
§ 2º - Cabe ao professor e / ou solicitante definir o Plano de Trabalho de Monitoria
conforme o Anexo A.

CAPÍTULO II
Dos Objetivos
I - Preparar o aluno para as atividades acadêmicas, profissionais e culturais,
compreendidas e assumidas numa relação de responsabilidade com a qualidade de ensino;
II - Intensificar a cooperação entre discentes e docentes, criando condições de
aprofundamento teórico e desenvolvimento de habilidades relacionadas à atividade de
ensino e aprendizagem;
III - Contribuir para a melhoria do ensino de graduação, por meio da introdução
de novas práticas e experiências pedagógicas;
IV - Promover reforço ao processo ensino-aprendizagem;
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V - Possibilitar o aprofundamento de conhecimento na área em que se desenvolve
a monitoria;
VI - Possibilitar ao aluno a iniciação científica, tendo por base seu trabalho
desenvolvido na monitoria.

CAPÍTULO III
Das Atribuições
Art. 3° - São Atribuições do Monitor:
I - Orientar os alunos em seus estudos teóricos e práticos e outros compatíveis
com seu nível de conhecimento, desempenho e experiência da disciplina;
II - Auxiliar o corpo docente nos trabalhos práticos e experimentais em
laboratórios específicos;
III – Tornar-se mediação entre professores e alunos, visando o melhor ajustamento
entre a execução dos programas e o desenvolvimento natural da aprendizagem;
IV - Orientar os alunos na leitura, na compreensão e na interpretação de textos,
visando a melhor compreensão dos referenciais teóricos;
V - Contribuir na elaboração e na observação das normas de procedimentos e de
utilização dos laboratórios dos Cursos de Comunicação Social e suas habilitações.
Parágrafo Único - É vedado ao Monitor:
I – Desempenhar atividades não inerentes à disciplina ou às atividades relativas
ao processo de ensino-aprendizagem;
II – Assumir tarefas ou obrigações próprias e exclusivas de professore, de aluno
ou de funcionário.
Art.4° - São atribuições do professor e / ou solicitante:
I – Apresentar Plano de Monitoria para a disciplina sob sua responsabilidade,
contemplando, conforme modelo do Anexo A:
Justificativa;
Objetivos;
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Carga horária;
Número de vagas;
Atividades a serem desenvolvidas;
Dias da semana da monitoria e horários a serem cumpridos;
Sistema de avaliação do monitor.
II – Orientar, supervisionar e avaliar periodicamente o desenvolvimento do
processo de monitoria, buscando:
Planejar e programar as atividades de monitoria, juntamente com o aluno,
estabelecendo um plano para a disciplina a ser atendida;
Orientar o monitor quanto à metodologia a ser utilizada no atendimento aos alunos
da respectiva disciplina;
Acompanhar e orientar o monitor na execução das atividades, discutindo com ele
as questões teóricas e práticas, fornecendo-lhe subsídios necessários à sua formação;
Apresentar relatório semestral das atividades desenvolvidas pelos monitores;
Orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do projeto / trabalho do aluno
monitor.

TÍTULO II
Do Processo de Monitoria
Capítulo I
Da Inscrição e Seleção dos Monitores (Admissão)
Art.5º - O Coordenador de curso, o professor e ou solicitante identificarão as
necessidades da monitoria nas disciplinas ou do setor e seguirão os prazos estabelecidos
em calendário acadêmico.
§ 1° - A inscrição dos candidatos à monitoria será realizada na Secretaria
Acadêmica, conforme modelo de ficha própria.
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§ 2° - A seleção será feita em função das demandas internas e / ou por meio de
concurso aberto (edital) e de classificação do monitor, tendo como base os seguintes
critérios:
I - Análise do histórico escolar.
II - Aproveitamento da disciplina para a qual pleiteia a monitoria, na qual deverá
constar obrigatoriamente a aprovação na disciplina.
III - Avaliação de conhecimento teórico e/ou prático sobre o conteúdo
programático da disciplina contido no projeto pedagógico do curso ou;
IV – Entrevista, que compreende uma avaliação do aluno quanto às suas
habilidades, competência e atitudes para a função.
§ 3º - Em caso de empate, usar os critérios do parágrafo 2º, obedecendo aos itens
I, II e III respectivamente.
Art.6º - A seleção dos monitores será realizada pelo professor solicitante e
ratificada pelo coordenador do curso.
Art.7º - Será concedido ao aluno monitor FAPCOM bolsa de estudo de 50% para
os cursos de extensão, a ser realizada no semestre que o aluno desenvolver a monitoria.

CAPÍTULO II
Da Designação do Monitor
Art. 8° - O monitor será designado a partir do preenchimento e assinatura do
Termo de Compromisso, conforme o Anexo B.
§1° - O exercício da monitoria não impedirá ao aluno de se candidatar novamente
para o semestre seguinte.
§ 2° - Em caso de vaga remanescente, deverá ser preenchida pelo primeiro
excedente no processo de seleção ou através de novo concurso.

CAPÍTULO III
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Da Avaliação do Monitor
Art. 9º - A avaliação do monitor será realizada pelo professor orientador,
considerando os seguintes critérios: assiduidade, desempenho técnico, desempenho
pedagógico, responsabilidade, compromisso, entrega dos relatórios das atividades
desenvolvidas e aspectos éticos.
§ 1°- O monitor deverá apresentar relatório final sobre o desenvolvimento de suas
atividades ao professor orientador e ou solicitante, ao final do semestre letivo em que
desenvolveu a monitoria.
§ 2°- Cabe ao professor orientador fazer a avaliação semestral do desempenho do
monitor.
§ 3° - Ao final do período de designação do monitor, o professor solicitante deverá
apresentar à coordenação de curso, e este às assessorias uma avaliação final das atividades
do monitor (Anexo C) que deverá ser encaminhada à Pró-Diretoria Acadêmica no prazo
máximo de 30 (trinta) dias após o término do plano de trabalho.
§ 4° - O não cumprimento do prazo estabelecido no parágrafo anterior acarretará
a suspensão de novos pedidos do professor.
§ 5° - A qualquer momento, o monitor que não desempenhar a contento suas
funções poderá ser desligado do Programa.
§ 6º - O monitor bolsista deverá entregar relatórios periódicos, conforme
solicitação do professor orientador/solicitante e entregar os resultados e a conclusão do
trabalho de Iniciação Científica para o mesmo, quando da natureza de pesquisa para a
Iniciação Científica.
Art.10 - A supervisão geral do programa de monitoria é de responsabilidade do
Pró-diretor Acadêmico e o controle do programa de monitoria é de responsabilidade do
coordenador do Núcleo de Pesquisa e Extensão.
Art. 11 - Ao término da monitoria, o monitor que cumprir suas atividades
regularmente, receberá um Certificado, comprovando a sua participação, sendo o mesmo
utilizado para compor as horas em Atividades Complementares.
Art. 12 - Os trabalhos desenvolvidos em monitoria podem vir a ser aprofundados
em futuros projetos de Iniciação Científica.
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Art. 13 – Os casos omissos serão analisados pela Pró-direção acadêmica e pelo
coordenador do Núcleo de Pesquisa e Extensão.

Pe. Valdir José de Castro
Diretor da FAPCOM
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FICHA DE INSCRIÇÃO MONITORIA

NOME DO(A) CANDIDATO(A) À MONITORIA:
_____________________________________________________ RA:
CURSO

PERÍODO

(

) Jornalismo

(

(

) Publicidade e Propaganda

(

) Rádio e Televisão

(

) Relações Públicas

(

) Filosofia

(

) Tecnológico em Produção Multimídia

(

) Tecnológico em Fotografia

(

) Matutino

) Noturno

DISCIPLINA DE MONITORIA: ___________________________________________

PERÍODO DE MONITORIA: ________________________

São Paulo, _____de _________________ de _______.

____________________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a) à Monitoria

Via do(a) aluno(a)
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MONITORIA

NOME DO(A) CANDIDATO(A) À MONITORIA:
_______________________________________________________ RA: ________
DISCIPLINA DE MONITORIA: _____________________________________
PERÍODO DE MONITORIA: _______________________________________

São Paulo, _____de _________________ de _______.

____________________________________________
Assinatura Secretaria
Acadêmica
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REGULAMENTO DE MONITORIA
ANEXO A
PLANO DE TRABALHO DE MONITORIA DO PROFESSOR SOLICITANTE
Disciplina:

Código:

Curso:
Professor solicitante:
Justificativa:
Objetivos:______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Atividades da Monitoria:
A) _____________________________________________________________
B) _____________________________________________________________

Cronograma a ser definido pelo professor solicitante:
Carga horária:

Nº vagas:

Sistema de Avaliação do Monitor:

Declaro estar ciente do Regulamento de Monitoria da Faculdade Paulus de Tecnologia e
Comunicação.
São Paulo, ___de ______________de________.

Assinatura do Professor solicitante
São Paulo, ___de ______________de________.
Assinatura do Coordenador
REGULAMENTO DE MONITORIA
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ANEXO B
TERMO DE COMPROMISSO
Termo de Compromisso assumido por:
_______________________________________________________________ com a
Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação – FAPCOM para o cumprimento do
programa de Monitoria, nas conformidades do Regulamento do Programa.
Aos ______ dias do mês de ___________________ do ano de _________, na Faculdade
Paulus
de
Tecnologia
e
Comunicação
FAPCOM,
_____________________________________, nacionalidade _______________, estado
civil ______________, sexo ________, identidade nº ___________________________,
expedida por ____________, CPF nº ____________________, residente à
___________________________________ bairro _________________, Cidade
_________ Estado _________, telefone ___________________, aprovado em processo
seletivo, para o exercício da função de MONITOR, assumindo o seguinte TERMO DE
COMPROMISSO.
1 – O compromissado obriga-se a assumir as funções de Monitor, de conformidade com
o Regulamento de Monitoria da Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação, durante
o período de ______________ a _____________.
2 – O compromissado fica obrigado a cumprir as atividades propostas no plano de
trabalho apresentado pelo professor e / ou solicitante na disciplina e / ou atividades de
MONITOR do curso de __________________________, num período de _________
horas/semanais, de acordo com o cronograma previamente estabelecido.
3 – O compromissado, pelo cumprimento da monitoria em __________________terá
bolsa de 50% em seu curso de extensão em __________________________________.
4 – O presente compromisso poderá ser desfeito a qualquer tempo, segundo § 5º do artigo
9º, do Regulamento do Programa de Monitoria da FAPCOM.
5 – O compromissado declara estar ciente do Regulamento de Monitoria da FAPCOM,
bem como não receber nesse período bolsa de fomento à pesquisa proveniente de órgãos
públicos e/ou privados.
São Paulo, _____ de _________________ de ______.
_______________________________________________________________
Assinatura do Compromissado e Nº de Matrícula
São Paulo, _____ de _________________ de ______.
_______________________________________________________________
Assinatura do Professor solicitante
São Paulo, _____ de _________________ de ______.
________________________________________________________________
Assinatura do Coordenador
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ANEXO C
PRÓ-DIRETORIA ACADÊMICA | AVALIAÇÃO FINAL

Professor solicitante: _________________________________________________
Disciplina: _________________________________________________________
Curso: ____________________________________________________________
Aluno(a): __________________________________________________________

Avaliação das atividades desenvolvidas: ______________________________
_______________________________________________________________

Parecer:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Data: ______ / ______ / _______

__________________________________
Assinatura do Professor solicitante

Data: ______ / ______ / _______

__________________________________
Assinatura do(a) Aluno(a)

Data: ______ / ______ / _______

__________________________________
Assinatura do Coordenador

Data: ______ / ______ / _______

__________________________________
Assinatura do Pró-diretor Acadêmico
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21.13. PROGRAMA EGRESSO FAPCOM
I
Princípios Gerais
A Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação – FAPCOM – assume como
uma de suas metas principais o acompanhamento e o atendimento ao seu egresso. O
egresso FAPCOM é fruto de anos de formação constante, onde a FAPCOM pode oferecer
o melhor de seus recursos investidos em corpo docente, corpo técnico-administrativo e
infra-estrutura.
A FAPCOM tem por principio fundamental de sua missão o ser humano. Entende
que a dignidade, a liberdade e a autonomia são fundamentos que constituem o humano
propriamente dito, portanto esses princípios da Missão Institucional da FAPCOM devem
acompanhar seus egressos.
A FAPCOM, seu corpo docente, discente e técnico-administrativo tem ciência das
transformações constantes ocorridas na produção de novas tecnologias, mercado e no
mundo profissional. Para tanto atualiza frequentemente sua matriz curricular, promove
cursos e atividades de extensão, realiza eventos, congressos e mostras que integras
universidade, ambiente profissional e mercado.
O egresso FAPCOM constitui-se aqui ator principal deste cenário, onde regressa
a FAPCOM para interagir com o ambiente universitário colocando sua experiência que
passa a desafiar a Universidade para colocar-se de forma criativa e diferente frente as
grandes transformações da sociedade contemporânea. É neste espaço de interação
FAPCOM – Egresso, que constitui-se o Programa Egresso FAPCOM, onde
dinamicamente a Universidade sai de si e o Egresso busca novas formas de ampliar sua
formação através de cursos de pós-graduação, eventos e outros promovidos pela
FAPCOM.

II
Ações FAPCOM Para o Egresso
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I - Canais
A FAPCOM utilizará de todos os canais disponíveis a seus alcance para
estabelecer e manter vinculações com seu egresso, a saber:
 Envio de Email marketing;
 Mensagem de texto para celular (SMS);
 Contato Telefônico;
 Site e Blog;
 Redes Sociais (Facebook, Instagram, Twitter, Google Plus);
 Eventos anuais que reúnam os egressos a ser realizado na FAPCOM com foco em
mercado, profissão e academia;
 Ouvidoria;
 Jornal FAP-Comunica com coluna fixa para Egresso
 – Web-rádio com espaço para entrevista do egresso em cada produção;
 Publicação dos melhores trabalhos de Conclusão de Curso formato livro E-book,
por habilitação, em parceria com Paulus Editora. Cf. Anexo A - Normas Para
Publicação.
 Encontro semestral do egresso a fim de apresentarem os melhores Trabalhos de
Conclusão De Curso aos alunos calouros, por habilitação;
 Vídeo depoimento;
 News Egresso FAPCOM;
 Ações especificas por curso e habilitação, segundo planejamento anual e
semestral nas semanas de Workshop acadêmico.

II - Conteúdos
A FAPCOM colocará a disposição de seu egresso os seguintes conteúdos para
seus egressos:
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 Convite para participação de eventos: Mostra de Tecnologia, Simpósio de
Comunicação, Seminário de Filosofia, Palestras em geral;
 Divulgação para participação de Cursos de Extensão (20% de desconto para
ex-alunos);
 Divulgação para participação de Cursos de Idiomas (20% de desconto para exalunos);
 Segunda Graduação: a FAPCOM oferece 50% de desconto para graduação e
30% de desconto para graduação Tecnológica para ex-alunos;
 Matérias sobre ex-alunos para divulgação no Blog;
 Conteúdo de Comunicação, Tecnologia e Carreira no Blog da FAPCOM;
 Divulgação Vagas na área de Comunicação no site e no perfil da FAPCOM
no Facebook e no Linkedin;
 Feira de Livros Paulus de comunicação (50% desconto) e filosofia (30 %
desconto)
 Feira de Livros de Comunicação anual, que reunirá as editorias especializadas
de comunicação, desconto de mínimo de 20%.

III - Formação continuada
A FAPCOM sabe que com as transformações técnicas e sociais o espaço único da
sala de aula precisa de complementos, para tanto tem seu egresso em continua formação
profissional e acadêmica. A extensão e os cursos de pós-graduação lato sensu, são
momentos privilegiados para ampliar a formação de nosso egresso:
 Comunicação;
 Comunicação e Tecnologia;
 Comunicação e Educação;
 Extensão Comunitária;
 Línguas;
 Melhor Idade.
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21.14. Normas para publicação de Livros e-book FAPCOM
1- O melhor Trabalho de Conclusão de Curso será indicado pelo coordenador de
curso de cada habilitação, avaliado segundo os seguintes critérios em Anexo A1.
2. Devem os autores providenciarem cinco obras impressas para parecer de
publicação.
3. A Avaliação Final do Trabalho de Conclusão de Curso será composta por
comissão científica que contará com os seguintes membros, com direito a um parecer da
obra:
 Professor orientador
 Coordenador do Curso
 Coordenador do Núcleo de Pesquisa
 Pro-Diretoria Acadêmica
 Diretor

4. Os direitos autorais serão oferecidos por contrato conforme prática da Paulus
Editora.
5. Os Trabalhos aprovados na FAPCOM sempre serão submetidos ao parecer final
do Conselho Editorial da Paulus Editora.
6. Quando o Trabalho aprovado na FAPCOM e na Paulus Editora, acordado pelos
seu (s) autor (res), devem os autor (res) providenciarem:
6.1 Copia em formato Word final do texto.
6.2 Texto com ao menos uma revisão gramatical realizada por um profissional
autorizado.
6.3 Quando houver uso de imagem, som, texto ou outro protegido por direitos
autorais, devem os autores encaminharem autorização legal em anexo à obra.
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FACULDADE PAULUS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO
NÚCLEO DE PESQUISA FAPCOM
AVALIAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO PARA
PUBLICAÇÃO
ANEXO A 1
1. Título do TCC: ................................................................................................................
2. Parecer técnico do TCC: padrão de avaliação FAPCOM, 0.0 – 10.0, sendo a média 8,0
de corte.
I – Apresentação: delimitação Claramente realizado?
temática com justificativa e
relevância
II – Problema de pesquisa: Claramente realizado?
pergunta fundamental.
III – Hipótese(s) de pesquisa. Fundamentada?
IV - Parâmetros teóricos e
instrumentais analíticos
V - Objetivos
V
IProcedimentos,
metodologia e fontes de
pesquisa
VII – Referência bibliográfica
VIII – Cronograma

Claramente utilizado?
Claramente realizado?
Adequados ao trabalho realizado?

Compatível ao trabalho realizado?
Cumprido de acordo com a proposta
da Pesquisa?
IX – Relevância social e Principalmente os quesitos crítica e
científica do projeto
ética.
Média final
Obs.: Somar e dividir por 9

3. Implicações éticas do projeto: comentários do avaliador, quando necessário, de acordo
com a Resolução 196/96 de pesquisa com seres humanos. Foram atendidos?
a. Análise de riscos e benefícios.
b. equação das condições do local para execução do projeto de pesquisa.
c. torno de benefícios para o sujeito e a comunidade.
d. formações adequadas quanto ao orçamento, financiamento e cronograma.
e. equação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e forma de obtê-lo.
f. lacionar os outros centros envolvidos (no caso de estudos multicêntricos).
( ) Aprovado
( ) Com pendência, necessita de correções e esclarecimentos
( ) Não aprovado, implicações éticas
São Paulo, ............ de.................... de...............
..............................................................
Obs.:
255

21.15. Laboratórios Audiovisuais, Multimídia e Auditório

Relação atual de Equipamentos

Estúdio de TV
Switcher:


1 Mesa de Corte e Efeitos Panasonic AG MX70 – C/ DSK



1 VT Play DVCAM DSR 1500 Sony



1 VT REC DVCAM DSR 1500 Sony



1 Editor PVE500 Sony



4 Monitores de 9” Sony



2 Monitores PGM de 14” - Sony



1 Microfone – SHURE EZG/12



1 Vertical Internal Switcher – Kramer- VS 1011



2 CCU – Sony D50



1 Mixer de Áudio de 16 canais UB-1832FX Behringer



1 Compressor de Áudio DX4600 Behringer



1 Processador Lexicon MPX-1



1 Waveform – Tektronix – WVR 500



4 Receptores de Microfone - Sennheiser ew 100



2 Monitores de áudio – Yamaha – MS P3



1 Computador Amd Duron – 1.60ghz c/ monitor de 14” para uso do Teleprompter

- Winprompter X


1 PC DELL Pentium 4



01 Power Mac G5



1 Decodificador de sinal – Transcortec – PCTV 8000



1 Mesa para computador do Teleprompter



1 Bancada para equipamentos do switcher



1 Rack de metal para equipamentos



1 Placa externa de captura – Pinnacle Liquid Edition Pro



Ar condicionado via tubulação
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Rede de energia Estabilizada



Janela acústica para visualização do estúdio



4 cadeiras



1 suportes para CPU



1 lixeira



Iluminação dimmerizada



Iluminação Fluorescente de serviço



Estúdio com Isolamento Acústico



Rede de Informática Integrada com sistema



1 lousa branca



1 intercom headset

Iluminação do Estúdio:


2 Refletores - luz fria 55 W de 6 lâmpadas



2 Refletores - luz fria 55 W de 4 lâmpadas



3 Refletores - Set Light 100 W com lâmpada 64583 220 V Osram



2 Fresnéis de 2000 W



3 Refletores - Aberto 1000 W



2 Refletores - Soft de Pano de 2000 W



Grid de iluminação com 09 varas para 45 refletores



1 Dimmer com 24 canais – DMX 512



Mesa de iluminação com 12 canais – Lite Puter CX-1203



1 Refletor Elipsoidal 1000W



4 Refletores Fresnel 500W



4 Refletores Par 1000W



1 refletor aberto 650W

Equipamentos do Estúdio:


2 Câmeras Sony DSR390 – DVCAM – k2 (equipadas com Viewfider de 5”,

Controle de Foco e Zoom, Tripé com dolly.


02 multicabos com 25 m
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2 Teleprompters



01 Monitor de Vídeo Sony 14’’



1 Televisor – Sony Trinitron 21’’



03 Intercom com Head Set



Base para Intercom com 03 entradas



Painel distribuidor de áudio e vídeo com 16 entradas de áudio e 05 de vídeo



3 microfones lapela sem fio Sennheiser UHF



1 microfone de mão sem fio Sennheiser UHF



1 Monitor de áudio - Yamaha – MS P3



1 Carregador de baterias - DV CAM



06 Baterias para Câmeras Sony DSR390 – DVCAM



02 Fonte de alimentação para câmeras DSR 390



01 Tapadeira de madeira para cenário.



01 Bancada de madeira para 03 pessoas



04 cadeiras



04 mesas de apoio para equipamentos.



Isopor de diversos tamanhos



Gelatinas / Filtros de Diversas Cores



Mesa de madeira para o Dimmer



Mesa de madeira para o monitor de TV.



Rede de energia Estabilizada



Quadro de energia



Ar condicionado



Lixeira



Estúdio com Tratamento Acústico



Prolongas PTV



Prolongas Pial



02 Garras Jacaré - Atek



Extensões



Porta de madeira grande dupla para entrada de cenário



1 fundo croma-key verde
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7 tripés de luz



1 tripé para vídeo Velbon DV7000

Equipamentos para captação externa:
(Almoxarifado):


01 Câmera DVCAM -– Sony DSR PDX-10



01 Carregador de baterias para câmera - Sony



01 Bateria para câmera - Sony PDX-10



01 Carregador de baterias para câmera - Sony PDX10



02 Iluminadores - Sun Gun – Luz quente - ( Sem bateria )



01 Case para externa



27 Fones de ouvido CSR HD-820



04 Fones de ouvido LYCO PRO200



01 Fone de Ouvido SONY MDR 023



01 Tripé de Câmera (Mini DV) Manfrotto.



01 Pedestal de Partitura



01 Teclado Yamaha com suporte e case.



Câmera Mini DV - 3 CCD – Sony HVR –V1



01 Bateria para câmera - Sony HVR-V1



1 Multicabo para 32 microfones

Pós Produção:


04 Monitores LCD 17” LG



01 Monitor de Video 10“ Semp



01 Monitor de Video 09” Sony



02 Power Mac G5



02 Computadores Imac 21”



02 Computadores



01 Computador IMAC 17”



02 VTs DSR-11 DVCAM SONY Play/Rec



01 VHS-C JVC
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01 Gravador de DVD Philips DVDR 615



01 Remote Control Unit – SONY - DSRM-20



Ar condicionado via tubulação



04 cadeiras giratórias



02 Monitores de áudio – Edirol MA-10A



02 Aparelhos telefônicos



01 Extintor – PQS 6K



01 Extintor – H2O 10 L



04 Racks para ilha de edição



Rede elétrica estabilizada



Rede de Informática de 2,5 TB

Equipamentos para empréstimo aos alunos:


07 Câmeras digitais – Panasonic Lumix DHC-FX12 – com cartões SD de 02 GB.



05 Câmeras digitais Cannon (Power Shot A520)



05 Bags para câmeras digitais Cannon (Power Shot A520)



05 Gravadores digitais Sony ICD B500



02 Gravadores digitais Coby CX-R190



06 Refletores Set Light 1000w



09 Tripés de Iluminação



07 Tripés de Câmera



05 Microfones Boom– Yoga HT-320ª



03 Varas para microfone Boom



02 Microfones de Mão – Leson SM 58



03 Microfones de mão – Superlux PRA D5



10 Microfones de Lapela LeSon ML-70



02 Câmeras Sony Handycam HDR XR550V



02 Câmeras Sony Handycam HDR SR11



01 Câmeras Sony - Handycam HDR XR160



01 Câmeras Sony Handycam DCR SR82



11 Iluminadores de Led com carregador e bateria
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01 Bateria reserva – NPFV70



03 Canoplas para microfone

Laboratório de Rádio:


1 MD Player Tascam – MD350



1 Compact Disc Recorder Sony – RCD-W500C



1 Mixer de Audio Mackie – VLZ-24.4-PRO



1 Distribuidor de Áudio para Head Phones – 4 Canais Behringer HA-4700



1 Compressor de Áudio PRO-XL Behringer MDX4600



1 Processador de Áudio Lexicon – MPX1



1 Rack Protools Digidesign – Digi002



1 Power MAC G5 c/ Pro Tools instalado.



1 Mesa Híbrida – ITR 01



1 Microfones – AKG - C3000 AKG



1 Microfone c/fio Shure SM58



2 Microfones – Superlux PRA D5



3 Fones de Ouvido – HI-FI



1 pedestal girafa para microfone



3 Pedestais de Mesa Articuláveis



1 Kits Anti Puff



1 Mesa de madeira redonda



1 Terminal para conectar microfones e Head Phones



4 Caixas Acústicas Monitor MSP3 Yamaha



1 Pedestais para Partitura - RMV



1 Toca - discos - Philips FP 310



1 Mesa de madeira em L - Prodis



5 Cadeiras Giratórias



1 Armário de madeira com 02 portas

Estúdio de Fotografia:
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03 Câmeras DSLR – NIKON D3000 c/ lente 18-55, case, bateria, carregador e

cartão de 02GB.


01 NIKON D90 com lente 18-105, com bateria e case e cartão de memória



01 Flash Nikon SB600



1 Nikon D200 com lente 18-55, bateria e case.



10 Câmeras Canon G15



02 Câmeras Nikon D800



15 Câmeras Nikon D3200 com lente 18-55



01 Lente Nikon 70-200



01 Lente Nikon 24-70mm 2.8G



01 Câmera digital – Nikon D80 com lente 18-55 c/ case



02 Baterias para câmera - Nikon D80



01 Lente 55-200 mm para câmera Nikon



01 Flash Canon dedicado 580X c/ sistema E-TTL II



01 Câmera DSLR – Canon 20 D



01 - Case para câmera Canon 20D - Alvha 003



03 Baterias para câmera Canon 20 D - mod: 20D- BP 511



01 Cartão de memória de 512MB para câmera Canon 20 D



01 Cartão de memória de 01 GB para câmera Canon 20 D



01 Cartão de memória de 04 GB para câmera NIKON D800



02 Baterias para D200



01 - Case para câmera Nikon D80 - Alvha 004



04 Flash para estúdio Digiflash 7800



04 Flash para estúdio Digiflash 9800



02 Flashs de Estúdio – DIGIFLASH 400



02 Flashs de Estúdio – DIGIFLASH 200



Gerador Eletrônico - mod: Atek 5.000 LLC c/ 03 tochas



04 Tripés de Alumínio



Tripé Back Light - Atek



Tripé para câmera com cabeça - mod: ATEK Master 3-C



03 Tripés Manfrotto para câmera com cabeça Ball Head.
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01 Hazy Light 1,00 x 1,00m



02- Hazy Light 0,50x 0,50m



02- Hazy Light 0,60x 0,80m



Ventilador turbo - mod: Atek Wind



Rebatedor duplo 1,00m



Rebatedor Pr/Br 1,20m



01 Mini -Grua



Mesa para Still média



04- Braços articulados para mesa de still



04- Iluminadores com 02 lâmpadas halógenas palito – 78mm – 200w



02- Sombrinhas prata média



02- Sombrinhas prata Pr/Br mini



02- Sombrinhas difusoras mini



Suporte Fixo de Parede - com 03 barras e 03 Fundos Fotográficos (Preto, Branco

e Azul)


02 Refletores parabólicos – grande



02 Refletores parabólicos - mini



02 Refletores parabólicos - médio com difusor com elástico



01 Jogo de filtros - com bandeira e 08 filtros



02 Carregadores de pilhas – Sony – BCG



01 Leitor de cartão com cabo USB.



09 Cabos de Sincronismo de 05 metros



01 - Carregadores de bateria- Elgin



01 Carregador de pilhas – Goldship.



01 Extensão elétrica de 05 tomadas.



01 Flash Meter – VF Konica



07 Sapatas para sincronismo de flash.



01 Computador IMAC.



01 mesa para computador

Auditório: Palco e Plateia
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471 Poltronas.



02 Cabines para tradução simultânea



4 Caixas Amplificadas - Attack



2 Caixas -Sub-Woofers – Attack



1 Projetor Multimídia - Sanyo



06 Refletores tipo Fresnel - 500 w



20 Refletores tipo Elipsoidal - 1000 w



4 Refletores tipo Set Light -1000 w



1 Tela de Projeção com 300"



2 Painéis de conexão no palco com: 06 entradas de microfones, 02 entradas de

vídeo, 02 entradas VGA, 02 tomadas para energia elétrica


1 Painel com 30 entradas para microfones



1 Púlpito de madeira



Porta Bandeira c/ 03 bandeiras



1 Órgão de tubo



Iluminação de arquitetura dimerizada com 68 lâmpadas



02 Extintores de Incêndio PQS – 06K



01 extintor de incêndio H20 – 10 L



Grid de iluminação cênica com 10 varas capacidade para 66 refletores

Cabines de Trad. Simultânea (Auditório):


02 pedestais girafa de microfone



04 Pedestais de mesa



03 Caixas Amplificadas - Wattsom



2 mesas



2 cadeiras



4 Refletores set light 1000W

Camarins (Auditório):


01 Mesas



07cadeiras
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02 Banquetas



04 Espelhos



02 Banheiros



1 Escada de alumínio



04 Condicionadores de Ar



Alarme de Incêndio



Hidrante



Detector de fumaça



Cabine de Operações (Auditório):



2 Microfones s/fio de mão – Sennheiser



02 Microfones c/fio Shure SM58



2 Receiver de Microfone - Sennheiser - EW100



1 Mesa de som – Behringer – 28 canais



1 Computador DELL Pentium 4 – 3.20Ghz com 512 Mb de RAM – HD de 40Gb



1 Monitor de computador



1 Vídeo Spliter VGA.



02 monitores de áudio – Attack



1 Monitor de Vídeo 10 “ – Semp Toshiba



1 Mesa de Luz Smartfade de 24 canais



2 Dimmer Professional – Ditel



1 Aparelho Telefônico – Siemens



2 Mesas – Prodis



1 Rack para Dimmer c/ porta de vidro - Ditel



Rack para Equipamentos c/ porta de vidro – GKC



1 Carregador de pilhas – Sony + 04 pilhas.

Rack de Equipamentos - Cabine de Operações (Auditório):


1 Compressor de Áudio - ALESIS



Equalizador de Áudio - ALESIS



1 Distribuidor de Audio Amplificado – SHOW



1 Auto Switcher VGA - EXTRON
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1 Filtro de linha ( Main Power)



1 Extensor de controler Remoto – Pro Eletronic



1 DVD Player -JVC



1 CD Player – sony



1 fone de ouvido

21.16. NORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS

APRESENTAÇÃO:
O objetivo do núcleo de Laboratórios de Comunicação e Multimídia da FAPCOM
é promover a prática profissional dentro do ambiente acadêmico, possibilitando ao aluno
um amplo contato com as atividades profissionais que irá desempenhar no mercado de
trabalho.
A estrutura dos Laboratórios de Comunicação e Multimídia foi montada para
fornecer ao corpo docente e discente o suporte técnico necessário para realização dos
projetos audiovisuais e multimídia. É formado pelos seguintes laboratórios
4 Laboratórios de Multimídia.
1 Estúdio de TV e vídeo digital
1 Técnica do estúdio de TV e Vídeo (Switcher)
4 Salas de Pós-produção de TV e vídeo digital
1 Estúdio de Rádio e Áudio Digital
1 Estúdio de Fotografia
Este documento descreve as normas e os procedimentos que devem ser adotados
por alunos, professores e funcionários, a fim de otimizar a utilização da estrutura:

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
Segunda a sexta-feira: 07h30min às 22h30 e Sábados: 08h00 às 16h00.
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REGRAS GERAIS:
Vale lembrar que, ao solicitar aos alunos um trabalho prático em que o uso dos
estúdios se faça necessário, o professor deverá antes se comunicar com a equipe técnica
responsável pela execução da atividade para que seja discutida a melhor forma de
executá-la, evitando que os alunos cheguem aos laboratórios para agendar um trabalho
cuja dinâmica eles desconhecem.
1. A utilização dos Laboratórios de Comunicação e Multimídia é de prioridade
das disciplinas técnicas, ou seja, disciplinas práticas em que o aluno tenha orientação de
um professor.
2. Para o melhor aproveitamento do tempo nos estúdios, é exigido aos alunos o
planejamento prévio de suas atividades. Não será iniciado nenhum trabalho em que o
aluno não tenha uma lauda ou um roteiro pronto. É imprescindível que o técnico possua
uma cópia que deve ser providenciada pelos alunos.
3. Os estúdios devem ser utilizados com finalidade estritamente acadêmica.
4. As aulas regulares ministradas pelos professores necessitam de agendamento
prévio. Recomenda-se, que o professor comunique com antecedência os materiais que
serão usados na aula, a fim de que os técnicos possam prepará-los previamente.
5. Aconselhamos o agendamento com uma semana de antecedência para evitar
falta de horário disponível.
6. As desistências na utilização dos estúdios devem ser comunicadas com, pelo
menos, um dia de antecedência. Deste modo, professores ou alunos inscritos em eventual
lista de espera poderão ser avisados, por e-mail, a tempo de fazerem uso do espaço,
confirmando este agendamento por telefone.
7. O uso e o manuseio dos equipamentos deverão ficar a cargo dos técnicos, à
exceção de situações específicas previstas nos planos pedagógicos de cada curso.
8. Os agendamentos feitos por alunos devem ser efetuados no próprio estúdio,
mediante o preenchimento da ficha de autorização assinada pelo professor da disciplina,
nos horários já indicados.
8.1 Os agendamentos feitos por professores poderão ser efetuados por e-mail,
desde que o professor certifique-se de que recebeu confirmação da solicitação. Não serão
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aceitos agendamento enviados no domingo para atendimento na segunda-feira, e o mesmo
vale para dias seguintes á feriados.
9. As necessidades técnicas serão estabelecidas de comum acordo com a
coordenação de operações. Na ficha de autorização, devem constar as seguintes
informações: tipo de equipamento, características, quantidade, tipo de fita, indicação do
estúdio, data, horário do uso além de nome completo e número do registro acadêmico de
todos dos integrantes de cada grupo, telefones, turma, disciplina, horário do trabalho,
título do trabalho, roteiro, nome e assinatura do professor responsável. O
roteiro/storyboard/lauda deve estar anexo. Ao aluno será expedido um comprovante da
autorização.
10. A tolerância para eventuais atrasos será sempre de quinze minutos. Após esse
período, o agendamento será cancelado, e o professor será informado, perdendo o aluno
o direito de remarcar prontamente o horário – o que o colocará no fim da fila dos
agendamentos.
11. Alunos e técnicos devem relatar aos coordenadores de curso e à supervisão
dos laboratórios, sempre que necessário qualquer ocorrência que possam impedir o bom
andamento dos trabalhos.
12. Os alunos deverão selecionar previamente músicas, trilhas e material para
vinhetas (computação).
13. É de responsabilidade do aluno trazer materiais como: folhas sulfite, cópias,
dvds, cds, mídias em geral que serão usadas durante o processo.
14. É importante para o aproveitamento integral do tempo nos estúdios de
gravação que os grupos discutam e resolvam os problemas de produção, como atores,
figurinos e cenários antes do horário de uso.
15. Para a edição de vídeo, os alunos deverão comparecer à sala de pós-produção
com o material bruto decupado.
16. No caso da disciplina Telejornalismo, os alunos deverão ter previamente
gravado o “texto off”.
17. Danos e extravios dos equipamentos em posse dos alunos estão sujeitos á
cobrança equivalente ao prejuízo causado.
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18. Atrasos na devolução de equipamentos acarretarão em suspensão do aluno ao
uso da estrutura de estúdio em uma semana e a recorrência, suspensão de um mês. Isso
não se aplica as aulas nos estúdios, que poderão ser assistidas normalmente.
19. Recomenda-se ao usuário a gravação de segurança do arquivo e ou projeto,
uma vez que o uso dos equipamentos é feito por um grande número de alunos.
20. Os trabalhos finalizados deverão ser retirados do arquivo em até quinze dias
após a finalização, quando, então, serão apagados. O aluno que deve arquivar seus
trabalhos.

RESTRIÇÕES:
• É proibida a utilização da Internet.
• Não é permitido fumar, comer ou beber no interior dos estúdios.
• Não é permitido instalar, copiar ou apagar fontes, programas e arquivos de outros
usuários.
• Nenhum trabalho poderá ser executado sem a presença do professor ou técnico
responsável.
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