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Ficha 2 (variável)

Disciplina:  Tópicos especiais de história e multimeios

                  História e Multimeios

Código:  HH094 HH258

                HH167

Natureza: 
(  ) Obrigatória 
(X) Optativa

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular

Pré-requisito: Co-requisito: Modalidade: (  ) Presencial     (X) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD*
CH Total: 60

CH semanal: 4
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP) Estágio (ES) 0 Orientada (OR) 0

Prática Específica 

(PE): 0

EMENTA (Unidade Didática) 

Ementa: Estudo monográfico da utilização de linguagens contemporâneas pela história.

Abordagem: Pesquisa, estudo e montagem de materiais de arquivos para fins de vídeo-
instalação que envolva o repositório de imagens e sons do curso de História-memória e imagem
e do setor de Humanas da UFPR. Estudos sobre telas, recortes, formatos, enquadramentos,
projeção, luminância e equipamentos. Pesquisa de imagens, planejamento de trabalho e plano
de ação, preparo do material, montagem de imagem de som, testagem, produção e realização
da instalação.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

Unidade I: Os meios de expressão do tempo-espaço no cinema: modernismos
Unidade II: Procedimentos e estilos de montagem descontínua: 
Unidade III: Plano-seqüência versus corte, temporalidades do acontecimento;
Unidade IV: Fotogenia do movimento, audiovisão e o conceito de intervalo cinematográfico
Unidade V: Telas, formatos, efeito-cinema e vídeo-instalação
Unidade VI: Projeto de vídeo-instalação e mídias 

OBJETIVO GERAL

( 1 ) Discernir os modos históricos de apresentação dos meios expressivos de caráter
moderno: a não-linearidade, a simultaneidade, o experimentalismo, a projeção, o efeito-cinema,
a renovação dos procedimentos de exibições;

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(2) Localizar e analisar filmes, textos e outros documentos inseridos na corrente criadora
do cinema, da fotografia e do vídeo; (3) Localizar e avaliar filmes, fotografias e cineastas do
período moderno; (4) Refletir e propor um desenvolvimento de vídeo-instalações tendo como
base o arquivo audiovisual do curso e do Setor de Humanas.



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Aulas expositivas com leituras orientadas; apresentação de curta-metragens, fragmentos
de filmes e de longa-metragens; prática de planejamento, testagem e instalação de uma vídeo-
instalação.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Pesquisa, criação e Planejamento de uma vídeo-instalação (40%).

Preparo, testagem, instalação e registro de uma vídeo-instalação (50%).

Participação e desenvolvimento coletivo (10%)

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos)

AUMONT, Jacques. Moderno? Por que o cinema se tornou a mais singular das artes.

Campinas-SP : Papirus, 2008.

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

SONTAG, Susan. Sobre fotografia. São Paulo : Cia das Letras, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos)

MACHADO, Arlindo. A Televisão levada a sério. São Paulo : SENAC, 2000.

MACHADO, Arlindo. A arte do vídeo. 3ª ed. São Paulo : Brasiliense, 1995.

MULVEY, Laura. Cidadão Kane. Rio de Janeiro: Roxo, 1996.

Professor da Disciplina: Pedro Plaza Pinto

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Clóvis Mendes Gruner

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


