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Ementa:
Fundamentos da linguagem audiovisual. Utilização do audiovisual nos estudos históricos. Formação técnica e atividades práticas
visando à produção de vídeos de apoio ao ensino da história.
Objetivos:
Desenvolver experiências e reflexões relacionando a produção de audiovisuais e o ensino da História. Desenvolvimento de
metodologias de utilização da animação como estratégia para estimular a reflexão, a criatividade e a investigação no ensino da
História.
Metodologia:
A disciplina consistirá na realização de investigações teóricas e práticas relacionadas à utilização do audiovisual no ensino da
História, na produção de um audiovisual de apoio pedagógico utilizando técnicas de animação, na sua exibição para alunos do
Ensino Fundamental e na avaliação da experiência de produção e exibição do audiovisual.
Conteúdo programático com cronograma:
1. Fundamentos da narrativa audiovisual
1.1. A especificidade da produção audiovisual com técnicas de animação e suas possibilidades pedagógicas.
1.2. Quadro e cena. Os signos icônicos. Substantivos concretos e abstratos. Denotado e conotado.
1.3. Articulação espacial: o posicionamento dos signos dentro do quadro.
1.4. Articulação temporal: os deslocamentos dos signos e o encadeamento das cenas.
1.5. A construção visual de conceitos históricos.
2. Criação de uma narrativa ficcional com reflexão histórica
2.1. Narrativa audiovisual e narrativa histórica: tempo, espaço, atores, ação e transformação.
2.2. Características da narrativa clássica.
2.3. Rotina e evento desencadeador do conflito dramático.
2.4. O conflito dramático como desencadeador de reflexões históricas
2.5. Criação do enredo.
2.6. Transformação do enredo em conceitos visuais sequenciados: o storyboard.
2.7. Animação e conceitualização: espaço, temporalidade, relações sociais, sujeitos, ações, causalidades etc.
2.8. Agendar escola para exibição da animação (DEFINIR DATA LIMITE)
3. Produção de audiovisual com técnicas de animação
3.1. Concepção visual das personagens e dos cenários. 3.2. Construção das personagens e dos cenários.
3.3. Animação das cenas previstas no storyboard (gravação). –
3.4. Edição (montagem das cenas e inserção do áudio). –
4. Experiência de exibição para alunos do ensino fundamental
4.1. Exibição: percepção dos signos audiovisuais e a apreensão do encadeamento narrativo.
4.2. Exibição: Empatia entre conflito dramático e os conflitos vivenciados pela criança.
4.3. Exibição: A recepção da animação e articulações com a consciência histórica da criança.
4.4. Avaliação das animações e das metodologias de exibição. –
Dias não letivos: - 04/10 – ABRAPSO / - 15/11 – Proclamação da República /
Último dia letivo 11/12/2013
Avaliação:
a.

Os alunos serão avaliados individualmente através de exercícios análise de audiovisuais e pelo desempenho das
respectivas funções nas atividades realizadas em grupo (0 a 2 pontos).
b. Os grupos serão avaliados na realização das diversas etapas de produção de uma animação de apoio pedagógico (0 a 4
pontos).
c. Os grupos serão avaliados pela realização de uma experiência de exibição da animação para o público alvo e pelo
relatório desta experiência de exibição (0 a 2 pontos).
d. Por se tratar de uma disciplina prática com as atividades principais realizadas em grupo, a presença em aula será um os

critérios de avaliação (0 a 2 pontos).
Observações:
A) Discentes que faltarem em quaisquer das avaliações terão somente direito à segunda chamada mediante requerimento
circunstanciado, pessoalmente encaminhado e protocolado na Secretaria do Departamento de História da UFSC no prazo máximo
de 72 horas a partir da data de avaliação.
B) Discentes com nota final menor que 3,0 (três) ou com frequência inferior a 75%, serão reprovados na disciplina.
C) Plágio. Plagiar é a apresentar ideias, expressões ou trabalhos de outros como se fossem os seus, de forma intencional ou não.
Serão caracterizadas como plágio a compra ou apresentação de trabalhos elaborados por terceiros e a reprodução ou paráfrase de
material, publicado ou não, de outras pessoas, como se fosse de sua própria autoria, e sem a devida citação da fonte original. Os
casos relacionados à compra, reprodução, citação, apresentação etc, de trabalhos, ideias ou expressões serão encaminhados pelo
professor da disciplina ao Colegiado do Curso e rigorosamente examinados.
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