
NÚCLEO DE PRODUÇÃO DIGITAL - BH
ESCOLA LIVRE DE ARTES ARENA DA CULTURA  

OFICINAS - 2º/2019

A Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte criaram em
2019 o BH NAS TELAS, programa de desenvolvimento do audiovisual, ampliando e inaugurando um
conjunto de políticas voltadas para o audiovisual. O programa se divide em cinco eixos: política de
preservação,  política  de  difusão,  política  de  formação  e  capacitação,  política  de  fomento  e
investimento e a BH Film Comission.

Dentre as principais  ações de formação e capacitação do BH nas Telas,  está  à implantação do
Núcleo  de  Produção  Digital  de  Belo  Horizonte.  O  NPD/BH –  será  um equipamento  público  da
Prefeitura  de  Belo  Horizonte  que  visa  à  democratização  dos  meios  e  espaços  de  produção
audiovisual, facilitando o acesso a equipamentos, espaços e cursos relacionados à produção digital,
por meio das seguintes ações:

 
● Realização de atividades (cursos, oficinas, mostras, palestras) voltadas para a formação

audiovisual,  contemplando  propostas  de  capacitação,  formação  e  sensibilização
audiovisual;

● Fortalecimento  da  indústria  audiovisual  local  por  meio  de  acesso  a  equipamentos  de
produção  digital  e  o  aprimoramento  profissional  e  artístico  de  técnicos  e  realizadores
audiovisuais nas mais diversas funções;

● Formação e consolidação de parcerias com entidades privadas e com o Poder Público nas
esferas municipal, estadual e federal visando o desenvolvimento da atividade audiovisual
em Belo Horizonte;

● Oferta de espaços de formação e compartilhamento audiovisual democráticos e acessíveis,
respeitando a diversidade, com estrutura humana, física, tecnológica e metodológica;

● Colaboração no aprimoramento da linguagem audiovisual por meio do fortalecimento da
indústria e a democratização dos meios de produção digital.

O primeiro  ciclo  de  atividades de  formação artística  e  cultural  do  Núcleo  de  Produção Digital
acontecerá de outubro a dezembro de 2019, em parceria com a Escola Livre de Artes Arena da
Cultura. Para participar, veja as informações abaixo: 

SINOPSES DAS OFICINAS:
● Atuação e Direção de Atores e Atrizes: 

Exploração  da  problemática  da  atuação  para  cinema,  aplicando  a  teoria  na execução
de  cenas  com  atores  e  não  atores  e  propiciando  experiências  esclarecedoras  sobre  a
natureza  particular  da  atividade  do  ator  no  cinema  e  sobre  o  papel  do  preparador  de
elenco.
Local de Realização: NUFAC       

● Análise de Filmes e Crítica Cinematográfica:
Sessões  de  filmes  com  análise  da  linguagem  cinematográfica,  a  relação  entre  os
elementos   e   o   contexto   da   obra.  Estudo   do   papel   da   crítica   no   cenário
cinematográfico  e produção de textos.
Local de Realização: MIS Cine Santa Tereza 

● Preservação e Trabalho Com Acervo:
Introdução às técnicas de restauração e preservação de filmes analógicos e digitais e às
possibilidades  de  criação  com  materiais  de  acervo.
Locais de Realização: MIS Álvares Cabral



REALIZAÇÃO AUDIOVISUAL 

● Módulo I - Roteiro:
Aspectos  teóricos  e  práticos  da  construção  do  roteiro  cinematográfico
Local de Realização: Centro Cultural Usina de Cultura

● Módulo II -Fotografia e Iluminação:
Introdução  às  técnicas  e  conceitos  da  fotografia  e  a  iluminação  com  ênfase  no
manuseio de equipamentos e aprofundamento teórico.
Local de Realização: MIS Cine Santa Tereza / UNA Liberdade

● Módulo III- Direção de Arte e Cenografia:
Introdução  aos  aspectos  teóricos  e  práticos  da  direção  de  arte  e  a  realização  da
cenografia de um filme orientada à execução de um trabalho prático final.
Local de Realização: MIS Cine Santa Tereza / UNA Liberdade

● Módulo IV - Direção:
Demonstrar os princípios básicos que envolvem o trabalho de um diretor, desde os aspectos
estéticos até os técnicos.
Local de Realização: MIS Cine Santa Tereza / UNA Liberdade

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL

● Módulo  I - Pré-Produção e Produção:
Aborda aspectos da pré-produção, desde o planejamento, orçamento e captação de recurso,
até  a  produção  de  locação,  produção  de  elenco  e  produção  de  arte,  logística  de
filmagem, etc.
Local de Realização:  A definir

● Módulo II-Divulgação, Distribuição e Exibição:
Conhecimento   sobre   os   diferentes caminhos  de  um  filme  depois   de  finalizado.
Compreensão  dos  diferentes  mecanismos  de  distribuição  e  divulgação  existentes  e  do
funcionamento do circuito exibidor nacional e internacional.
Local de Realização:  A definir

EDIÇÃO, SOM E FINALIZAÇÃO

● Módulo I - Montagem e Software De Edição:
Introdução  aos  princípios  e  à  história  da  montagem  cinematográfica  através  da análise
de exemplos, a discussão de conceitos teóricos e a prática com softwares de edição não
linear.
Locais de Realização: MIS Cine Santa Tereza / UNA Liberdade

● Módulo II - Captação De Áudio, Edição De Som e Design De Som:
Familiarização  com  a  dimensão  sonora  do  cinema  através  de  trabalhos  práticos sobre
as  diversas  técnicas  de  captação,  geração,  design,  tratamento  e  montagem  de  áudio.
Locais de Realização: MIS Cine Santa Tereza / UNA Liberdade

SOBRE INSCRIÇÕES PARA AS OFICINAS:   
● As inscrições para oficinas vão de 10 a 22 de outubro.
● As inscrições são feitas online pelo site: www.pbh.gov.br/bhnastelas-npd ou presencialmente

nos Centro Cultural Usina de Cultura, Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural
(NUFAC), e MIS Cine Santa Tereza. Seus respectivos endereços estão listados abaixo. 

● As inscrições para menores de idade devem ser confirmadas por pais e/ou responsáveis
presencialmente no primeiro dia de aula.

SOBRE VAGAS E NÚMERO DE PARTICIPANTES: 
● O número de vagas de cada oficina está sujeito a pequenas alterações, considerando as

especificidades e condições do espaço físico em cada uma das Unidades Culturais.

http://www.pbh.gov.br/bhnastelas-npd


● Haverá  lista  de  espera  para  candidatos(as)  interessados(as)  nas  vagas  remanescentes.
Caso haja desistência, a secretaria da Escola entrará em contato com o(a) candidato(a).

● A Fundação Municipal  de Cultura,  por  meio da Escola  Livre  de  Artes Arena da Cultura,
poderá cancelar a oficina caso não haja o número mínimo de vagas preenchidas no primeiro
dia de aula. 

SOBRE INÍCIO DAS OFICINAS:
● Fique  atento(a)  ao  período  de  realização  dos  cursos  e  oficinas.  Ao  realizar  inscrição,

organize-se para estar presente no primeiro dia de aula. Não é necessário aguardar
confirmação da secretaria da ELA - Arena da Cultura para comparecer às atividades.

SOBRE PROCESSO DE SELEÇÃO PARA OFICINAS DO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DIGITAL -
ESCOLA LIVRE DE ARTES ARENA DA CULTURA:

O  processo  de  seleção  para  todas  as  oficinas  é  direcionado  pelos  critérios  de  assiduidade,
pontualidade,  presença qualificada e contribuição para o grupo de trabalho nos primeiros
encontros  e ocorre nos dois primeiros dias de aula. Ou seja,  para garantir sua vaga não falte às
aulas  e  não  se  atrase,  principalmente  nos  encontros  iniciais,  que  compreendem  o  período  de
seleção.  Se  nas  duas  primeiras  aulas  a  turma  ultrapassar  30  (trinta)  pessoas,  haverá  seleção
conforme detalhamento abaixo: 

  
ATUAÇÃO E DIREÇÃO DE ATORES E ATRIZES: Candidatos(as) à vaga devem apresentar breve
carta de intenção com sua trajetória, manifestando interesses e motivos para participação.

ANÁLISE DE FILMES E CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA: Candidatos(as) à vaga devem apresentar
carta  de intenção contando um pouco de sua trajetória,  manifestando interesses e motivos para
participação, além de 1 (um) texto de sua autoria sobre algum filme brasileiro de sua escolha.

 
REALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: MÓDULO I - ROTEIRO:  Candidatos(as) à vaga devem apresentar
carta  de intenção contando um pouco de sua trajetória,  manifestando interesses e motivos para
participação; enviar um texto de até 20 linhas contando uma história.

 
REALIZAÇÃO AUDIOVISUAL:  MÓDULO II  -  FOTOGRAFIA E ILUMINAÇÃO:  Candidatos(as)  à
vaga  devem  apresentar  carta  de  intenção  contando  um  pouco  de  sua  trajetória,  manifestando
interesses e motivos para participação, ter noções e conhecimentos básicos sobre fotografia e,  se
necessário, participar de entrevista. 

REALIZAÇÃO  AUDIOVISUAL:  MÓDULO  III  -  DIREÇÃO  DE  ARTE  E  FOTOGRAFIA:
Candidatos(as) à vaga devem apresentar carta de intenção contando um pouco de sua trajetória,
manifestando interesses e motivos para participação, ter noções de dimensão e perspectiva, cor e
espaço; também é desejável ter experiência prévia e, se necessário, participar de entrevista.  

REALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: MÓDULO IV - DIREÇÃO: Candidatos(as) à vaga devem apresentar
carta  de intenção contando um pouco de sua trajetória,  manifestando interesses e motivos para
participação; conhecimentos sobre linguagem cinematográfica; também é desejável experiência em
assistência de direção e, se necessário, participar de entrevista. 

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL: MÓDULO I - PRÉ-PRODUÇÃO E PRODUÇÃO:
Candidatos(as) à vaga devem apresentar carta de intenção contando um pouco de sua trajetória,
manifestando interesses e motivos para participação; ter habilidades no uso de computador;  e, se
necessário, participar de entrevista.  



PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL: MÓDULO II - DIVULGAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E
EXIBIÇÃO: Candidatos(as) à vaga devem apresentar carta de intenção contando um pouco de sua
trajetória, manifestando interesses e motivos para participação; ter noções básicas sobre formatos de
exibição e, se necessário, participar de entrevista. 

EDIÇÃO,  SOM  E  FINALIZAÇÃO:  MÓDULO  I  -  MONTAGEM  E  SOFTWARE  DE  EDIÇÃO:
Candidatos(as) à vaga devem apresentar carta de intenção contando um pouco de sua trajetória,
manifestando  interesses  e  motivos  para  participação;  ter  habilidades  no  uso  de  computador;
experiência  no  uso  de  qualquer  software  de  edição  de  imagens;  se  necessário,  participar  de
entrevista. 

EDIÇÃO,  SOM E FINALIZAÇÃO:  MÓDULO II  -  CAPTAÇÃO DE ÁUDIO,  EDIÇÃO DE ÁUDIO,
EDIÇÃO DE SOM E DESIGN DE SOM: Candidatos(as) à vaga devem apresentar carta de intenção
contando  um pouco  de  sua  trajetória,  manifestando  interesses  e  motivos  para  participação,  ter
habilidades no uso de computador; ter conhecimentos sobre o fluxo de captação de áudio desde a
fonte sonora até o formato de saída final; ter habilidades no uso de softwares de edição de som; e, se
necessário, participar de entrevista. 

PRESERVAÇÃO E TRABALHO COM ACERVO: Candidatos(as) à vaga devem apresentar carta de
intenção contando um pouco de sua trajetória, manifestando interesses e motivos para participação,
e, se necessário, participar de entrevista.  

Informações mais detalhadas sobre critérios de seleção e esclarecimentos de dúvidas podem ser
obtidos na secretaria da ELA - Arena da Cultura e no primeiro encontro de cada atividade.

CONTATOS:

 
Endereço eletrônico:
secretaria.ela@pbh.gov.br
https://www.facebook.com/ArenaDaCultura.BH/

 
Telefones:
Escola Livre de Artes e Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural: 3277-4644 e  3277-4656

 
LISTA DE ENDEREÇOS DAS UNIDADES CULTURAIS:
Regional Centro-Sul:

● Museu da Imagem e do Som - Cine Santa Tereza: Rua Estrela do Sul, 89. Santa Tereza.
Telefone: 3277 - 4699.

● Museu da Imagem e do Som: Av. Álvares Cabral, 560 - Lourdes. Telefone: 3277 - 4131
● Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural: Avenida dos Andradas, 367, 2º andar,

salas 301 a 350 (ref.: Praça da Estação) Centro – 3277-4644
Regional Nordeste

● Centro Cultural Usina de Cultura (CCUC): Rua Dom Cabral, 765 – Bairro Ipiranga / Telefone:
3277 6052

https://www.facebook.com/ArenaDaCultura.BH/

