
PLANO DE ENSINO – ROTEIRO DE SÉRIES 
ART5034 - Tópicos Especiais de Cinema VIII - Pré produção e Roteiro de Séries  

Obje%vo:  

A disciplina pretende introduzir a reflexão e esKmular o processo criaKvo em torno das séries 
audiovisuais, formato de conteúdo e dramaturgia que vem se destacando na produção e consumo no 
Brasil e no mundo. 

Ementa:  

A explosão do consumo de séries no período recente tem impactado o processo de criação e produção 
audiovisual no mundo. No Brasil, graças a mudanças na legislação recente, a demanda por séries 
ultrapassou a produção da TVs abertas privadas e públicas para abrir um mercado novo em canais de TV 
por assinatura e plataformas de streaming. A discussão desse modo específico de dramaturgia e 
narraKva torna-se assim um tema incontornável dos estudos de cinema, linguagem de que reKra enorme 
influência.  

Aulas: quintas-feiras, das 9:00 as 11:00 (carga horária sincrônica 2 hs semanais) 

Assis%r séries e filmes: carga horária assincrônica, 2 hs semanais. 

Metodologia: 

Os alunos irão desenvolver suas bíblias individuais e será preparado um piloto coleKvo, com o esYmulo 
de sala de roteiro. Ao mesmo tempo serão analisados episódios de séries independentes nacionais e 
estrangeiras.  

Plano de aulas 

4/02 – Apresentação do plano de ensino e discussão com os alunos 

11/02 – Série Unidade Básica – análise de episódio 

18/02 – Apresentação das premissas de bíblias dos alunos 

25/02 – Série Conselho Tutelar – análise de episódio 

04/03 – Sala de Roteiro I 



11/03- Série Necrópoles – análise de episódio 

18/03 – Sala de Roteiro II 

25/03 – Série Submersos – análise de episódio 

01/04 – Sala de Roteiro III 

08/04 – Série LegíKma Defesa 

15/04 – Sala de roteiro IV 

22/04 – Análise de série escolhida por aluno Grupo 1 

29/04 – Série Braking Bad 

06/05 - Análise de série escolhida por aluno Grupo 2 

15/05 – Série Homeland 

22/05 - Análise de série escolhida por aluno Grupo 3 
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