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Padrão (PD): 0 Laboratório (LB):60 Campo (CP) 0 Estágio (ES) 0 Orientada (OR) 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

Aprendizado teórico-prático de montagem e edição de documentários. 
 

 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 
I) O que é montagem: princípios, teorias, funções e paradigmas; 
II) A contribuição do documentário à prática da montagem; 
III) Montagem e fluxos de edição: projeto, proposta, objetivos, fluxos; 
IV) Parâmetros e propriedades básicas do vídeo digital para a edição (Final Cut  Pro 7); 
V) O programa de edição: noções, layout, corte, transições, efeitos, som e exportação; 
VI) Introdução ao trabalho com fluxos de edição em projetos de história e historiografia. 

 
OBJETIVO GERAL 

Experimentar e exercitar a montagem e edição de imagens e sons a partir de 
problemáticas históricas e historiográficas, em projetos de documentários. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
a) Planejar e programar fluxos de edições a partir de registros de imagem e som 

previamente realizados; b) Experimentar fluxos de edição a partir de projetos de 
mobilização de materiais de acervo ou capturados em outras oficinas; c) Perceber a 
função e utilização da edição e montagem no ofício do historiador, com instrumentos e 
técnicas das novas tecnologias; d) Dialogar sobre os exercícios realizados e o resultado 
de fluxos de edição implementados para fins de aprendizagem e pesquisa. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

Aulas expositivas com leituras orientadas; apresentação e comentários de vídeos, de 
fragmentos de filmes e de materiais sonoros; trabalhos individuais e em duplas; 
realização de exercícios; discussão sobre planejamento de fluxos de edição; debates e 
comentários sobre os exercícios e seus resultados. 



FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Exercícios de edição, individualmente e em duplas (60% da nota). Um trabalho de 
planejamento, desenho, decupagem, montagem e edição de um material em vídeo 
(20%, realizado ao longo do semestre). Participação em exercícios (10%). Leitura dos 
textos de acordo com o cronograma proposto (10%). 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

ANG, Tom. Vídeo digital. Uma introdução. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2007. 
CHION, Michel. A audiovisão. Som e imagem no cinema. Lisboa : Edições texto & 

Grafia, 2011. 
AUMONT, J e outros. A Estética do filme. São Paulo: Papirus, 1995. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 
 

LEONE, Eduardo; MOURAO, Maria Dora Genis. Cinema e montagem. 2. ed. São 
Paulo: Atica, 1993.  

ROSE, Jay. Audio Postproduction for Digital Film and Video. 2nd ed. Amsterdam: 
Elsevier : Focal Press, 2009. 

SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente. El Montaje cinematográfico. Teoría y análisis. Barcelona 
: Paidós, 1996.  
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Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: 
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*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 


