
 

 

CURSO DE LINGUAGEM AUDIOVISUAL E DE ROTEIRIZAÇÃO PARA 
VIDEOAULAS 

 
Professor(es) conteudista(s): Flávia Seligman. 

Público-alvo: docentes da UFSM, docentes da rede de ensino público, tutores 

selecionados em edital UAB/UFSM e estudantes de pós-graduação (mestrado ou 

doutorado) de instituições públicas. 

 

Número de vagas: 20 

 

Carga horária: 45h 

 

Carga horária de estudo semanal: 6h 

Período de realização do curso: 02/8/2021 a 21/9/2021, com videoconferências de 60 

min de duração, nos dias 02/8, 09/8, 16/8, 23/8, 30/8 e 13/9, no horário das 17h às 18h, 

sujeito à alteração por necessidade de força maior. 

 

Ementa: Linguagem audiovisual para videoaulas. 

Objetivo Geral: adquirir fluência em linguagem audiovisual para roteirização de videoaulas. 

Objetivos Específicos:  

a) Apropriar-se de conhecimentos sobre a linguagem audiovisual. 

b) Conhecer as etapas de produção de um vídeo. 

c) Analisar diferentes tipos de roteiros. 

d) Conhecer e aplicar as técnicas de roteirização de videoaulas. 

e) Aplicar os conhecimentos em roteiros da sua área de atuação. 

 



 

 

Conteúdo Programático: 

Módulo 1 – O cinema e a descoberta da linguagem audiovisual: introdução e história da 

linguagem cinematográfica. 

Módulo 2 – Ideia, sinopse e argumento: narrativas, exemplos e elaboração. 

Módulo 3 – Roteiro: definição e tipos.  

Módulo 4 – Videoaulas e vídeos científicos: roteirização de videoaulas. 

Módulo 5 – Pré-produção, filmagem e edição. 

Módulo 6 – Pitching de roteiros. 

Estratégia de ensino: Método de ensino interacionista, socioindividualizado e online via 

Plataforma Moodle Capacitação da UFSM, com videoconferências pela atividade Big Blue 

Button. Orientação, ao final, para a escritura dos roteiros. 

Avaliação: A avaliação será efetuada com base na realização das atividades propostas, 

sendo necessária a obtenção de nota final igual ou superior a 7,0 para aprovação. 

Certificação: O certificado será fornecido aos participantes que cumprirem os 

critérios avaliativos e será disponibilizado no Portal da UFSM de Certificados WEB. 

Inscrições: de 14/7/2021 a 27/7/2021. Para se inscrever, clique AQUI. O correto 

preenchimento do formulário de inscrição e a veracidade das informações prestadas são 

de responsabilidade do interessado. 

Seleção/divulgação: Caso o número de inscritos exceda o número de vagas, a seleção 

obedecerá ao critério ordem de inscrição, com prioridade para: 

 

1º) docentes da UFSM em exercício; 

https://portal.ufsm.br/certificados/mainMenu.html;jsessionid=1752fef3c53a2d6405e71b336735
https://portal.ufsm.br/certificados/mainMenu.html;jsessionid=1752fef3c53a2d6405e71b336735
https://portal.ufsm.br/certificados/mainMenu.html;jsessionid=1752fef3c53a2d6405e71b336735
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGOrFQwOq5STb9kQEMoowdNsCJKqEqY8-1uPCYk0LnHpPBbw/viewform


 

 

 

2º) docentes da rede pública de ensino em exercício; 

 

3º) tutores selecionados em edital UAB/UFSM; 

 

4º) alunos de pós-graduação (mestrado ou doutorado) em instituição pública. 

 

A divulgação dos selecionados será feita no site da CTE em “Notícias da Capacitação” e os 

procedimentos de acesso ao curso serão enviados para o e-mail informado no formulário 

de inscrição. 

https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/nte/cursos-de-capacitacao-do-nte/

