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Ementa: 
O audiovisual – entendido enquanto mídia e cultura – constitui a base de grande parte 
das experiências do cotidiano. Presente no cinema, televisão, vídeos, redes digitais e 
videogames, o audiovisual também se manifesta em smartfones, tablets, notebooks e 
telas em diferentes formatos que habitam o espaço urbano. No contexto das recentes 
transformações das tecnologias de comunicação, dos processos de digitalização, das 
múltiplas plataformas de acesso e das novas possibilidades técnicas nos processos de 
criação e produção, a disciplina tem por objetivo propor uma revisão crítica do estado da 
arte e apresentar uma proposta de método para o estudo do audiovisual.  
 
O curso se organiza em três esferas: (1) conceitos fundamentais: cinema, filme, televisão, 
vídeo, hipermídia, mídias digitais, cultura em fluxo, narrativa, fotografia, imagem em 
movimento, imaginário; (2) conceitos emergentes: estética dos bancos de dados, cultura 
do software e pós-digital, pós-produção, narrativas transmidiáticas e pós-mídia, 
narratologia, multimodalidade e intermedialidade, cinema simbiótico, cinema multi-tela, 
pós-cinema; (3) procedimentos de criação no audiovisual: tradução, transcriação, 
adaptação, imagem e imaginário em narrativas complexas, hiper-narrativas, narrativas 
seriadas e webséries, cultura participativa, de fãs e redes sociais, arquivo, memória 
coletiva, filmes caseiros, Youtube e técnicas do faça-você-mesmo (DIY), montagem, 
colagem, bricolagem, remixagem e sampleamento. O método de trabalho da disciplina é 
composto por aulas expositivas, discussão de textos e seminários. A avaliação é 
processual e compreende: atividades em aula, participação em discussões, leituras, 
exercícios, frequência e pontualidade, apresentação de seminário e monografia 
individual. 
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