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Disciplina:  Laboratório de Pesquisa e Ensino de História Contemporânea II Código:  HH130 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (X) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 90 

CH semanal: 6 
Padrão (PD): 0 Laboratório (LB): 90 Campo (CP) 0 Estágio (ES) 0 Orientada (OR) 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Atividade laboratorial de aprofundamento sobre temas monográficos de História 
Contemporânea, envolvendo a transposição didática de conteúdos e 
metodologias bem como aplicação dos resultados da pesquisa histórica para 
ambientes de ensino. 

 
 

 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 

Unidade I: O estatuto do documentário e alguns elementos da sua história recente 
Unidade II: A análise do material: fundamentos e princípios para a edição 
Unidade III: O documentário: fundamentos de decupagem e montagem 
Unidade IV: Projeto e finalização de fluxo de edição: produção e exercícios 
Unidade V: Discussões, trabalhos práticos, avaliação e equacionamento de projetos 

 
 

OBJETIVO GERAL 
 
Pensar, planejar e executar planos de finalização de vídeos; 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

a) Identificar etapas e organizar as execução de projetos;b) Compreender a função 
e utilização da edição e da montagem para a confecção de vídeos; c) Formular, explorar 
e conduzir um projeto de  finalização. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Aulas expositivas com leituras orientadas; apresentação de curta-metragens e de  

fragmentos de filmes; utilização de programa de edição FINAL CUT PRO 7 (MAC-OS); 
apresentação e discussão de modelos de edição e montagem; exercício de decupagem 
e filmagem visando a montagem em continuidade; instalação de debates e comentários 
sobre os materiais trabalhados. 



 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Exercícios de aula; Plano e Projeto de desenvolvimento de finalização de vídeos e 
de vídeo-documentários. Participação em trabalhos práticos. Decupagem e Resenhas 
sobre os textos e materiais indicados. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

AUMONT, J e outros. A Estética do filme. São Paulo: Papirus, 1995. 
MASCELLI, Joseph V. Os Cinco Cs da cinematografia. Técnicas de filmagem. São 

Paulo : Summus Editorial, 2010.  
XAVIER, Ismail. (org.) A experiência do cinema. 2. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal / 
Embrafilme, 1983. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 
 

AUMONT, J. A Imagem. 2ª ed. Campinas-SP : Papirus, 1995. 
JOLY, Martine. Introducao à analise da imagem. Campinas, SP: Papirus, 1996.  
TEIXEIRA, Francisco Elinaldo (org.). Documentário no Brasil: tradição e transformação. 
São Paulo : Summus, 2004. 1984. 

 
 

 
Professor da Disciplina: Pedro Plaza Pinto 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   Antonio César de AlmeidaSantos 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 


