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PROFESSOR: DR. RENATO LOPES LEITE 

EMENTA (Unidade Didática)  

“Atividade supervisionada sobre temas museográficos e 
arquivísticos, desenvolvida em ambiente laboratorial.” 
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PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

I] Introducao: conceito de cultura historica  
(ou, utilidade pratica da ciencia para a vida) 

1-Cultura historica como praxis social 
2-Consciencia historica e memoria 
3-Museu como “lugar de permanente conferencia” (Joseph Beuys) 

II] Atividades praticas 

1-pre-producao (tema, pesquisa, roteiro) 
2-produção e pos-producao (execuçao e montagem) 

III] O filme-ensaio como pratica para a difusao da cultura historica  

1-Conceito de estrutura do roteiro  
2-fotografia  
3-ediçao 
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OBJETIVO GERAL 

O aluno deverá ser capaz de dominar o conceito de estrutura do 
roteiro. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Perceber a utilidade da ferramenta filme-ensaio para a apresentação 
da pesquisa cientifica. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

Aulas expositivo-dialogadas e atividades de laboratório.  Serão 
utilizados recursos como tablet, computadores Macintosh e 
softwares como Final Cut Pro X, Photoshop e Bridge. 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 1] Criação de pelo menos um produto audiovisual, seguindo o 
cronograma:  

a. definicao do tema: ate 13 março  
b. Entrega de primeira versao do roteiro: ate 17 abril 
c. Entrega de versao final do roteiro: ate 24 abril 
d. Entrega da montagem basica: ate 5 de junho 

Para ser aprovado é necessario concluir a edicao do video (Alem de 
participar das aulas e cumprir os prazos). 

2] O estudante que desejar formular proposta alternativa individual 
de avaliação poderá faze-lo. Basta comunicar-se comigo durante a 
aula e, havendo entendimento, apresentar a proposta, por escrito, 
durante o primeiro mês do curso. 

3] Quem quiser pode ainda ser avaliado mediante duas provas nas 
datas mencionadas a seguir. O tema das provas é o conceito de 
cultura historia de Rüsen, Teoria da Historia, 2016, p. 217-246. 
  a) 10 de abril 
  b) 5 de junho 

4] Para aqueles que nao alcançarem a media para aprovação: a 
prova final ocorre no dia 3 de julho, e é sobre o conceito de cultura 
historia de Rüsen, Teoria da Historia, 2016, p. 217-246.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

1 ]Puccini, Sérgio. Roteiro de documentário : da pré-produção à pós-produção. 
Campinas, SP : Papirus, 2012.  

Disponivel na biblioteca sob numero : 791.43 P977r 2012 

2] Christopher Vogler. A JORNADA DO ESCRITOR. Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 
2006. 

Disponivel na biblioteca sob numero : 291.13 V883 JOR 

3] Walter Murch. Num piscar de olhos: a edicao de filmes sob a otica de um mestre. Ed. 
Zahar, Rio de Janeiro, 2004. 

Disponivel na biblioteca sob numero: 791.43 M973 NUM 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 
1] Bordwell, David. Sobre a história do estilo cinematográfico. [Campinas, SP] : Ed. 
Unicamp, [2013].  

Disponivel na biblioteca sob numero: 791.73 B729s. 

2] Nichols, Bill.  Introdução ao documentário. Campinas, SP : Papirus, 2012. 

Disponivel na biblioteca sob numero: 791.4353 N616i 2012    

3] Jörn Rüsen. Teoria da Historia: uma teoria da historia como ciencia. Curitiba, 
EDITORA UFPR, 2015. 
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*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 

VIDEOS DO LABHISTORIA, UTEIS PARA O CURSO 

1] Jörn Rüsen. O que é meta-historia, Curitiba, LabHistoria, 2014.  

Video-palestra disponivel em: 
https://www.youtube.com/watch?v=3pqSQ97lgEE 

2] Jörn Rüsen, “O Humanismo no Pensamento Histórico”. Curitiba, 
LabHistoria, 2014. 
Video-palestra disponivel em: 
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=qLCQxm3B7L4 

3] LabHistoria/RenätoLopeßLeïte 
1] Blog = jornalggn.com.br/…/laboratorio-de-video-dos-cursos-de-histo… 
2] Publicações = ufpr.academia.edu/RenatoLopesLeite 
3] Twitter = twitter.com/Ozu2010 
4] Youtube = youtube.com/channel/UCkTX8OhkSmyxtNDXFRq6OQg 
5] Vimeo = vimeo.com/user16561945/videos 
6] Cineteca = facebook.com/groups/233952903456903/ 
7] Film/Photo = ren2tolope5le1te.tumblr.com/ 
8] Photography = 500px.com/renatolopesleite 
9] Facebook = facebook.com/labhistoria.ufpr.9 

©2017 RenätoLopeßLeïte  

Professor da Disciplina: _____DR. RENATO LOPES LEITE_____________________________________ 

Assinatura: __________________________________________ 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 

Assinatura: __________________________________________ 

!6


