
PLANO DE ENSINO EMERGENCIAL  
Calendário suplementar excepcional 2021/2 

ART 5021 – Práticas de Documentário 
Carga horária semestral total: 72 horas-aula 
CARGA HORÁRIA SÍNCRONA: 30%  
CARGA HORÁRIA ASSÍNCRONA: 70% 

Professora responsável: Dra. Aglair Maria Bernardo 
Contato virtual: aglair.ufsc@gmail.com e 999386214 Os atendimentos serão feitos no 
mesmo ambiente virtual, através de e-mail e whatsApp.  
Horários de atendimento: 
Os atendimentos serão realizados nas quintas à tarde, podendo ser flexibilizados de acordo 
com as necessidades.  

Endereço virtual onde serão ministradas as aulas:  
https://meet.google.com/kkf-xvjr-tnh 

EMENTA: O filme documentário. Aspectos históricos. Relação com a ficção, videoarte  e 
com o jornalismo. Aspectos éticos da filmagem. 

OBJETIVOS: Introduzir os estudantes à prática do filme documentário com aulas 
expositivas, exibição de documentários, elaboração de propostas de documentário e 
produção de exercícios fílmicos. Explorar aspectos relativos ao documentário 
contemporâneo. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
1. Introdução ao conceito de filme documentário, seus aspectos históricos. 
2. Ênfase nos aspectos relativos à produção e realização. 
3. Interfaces entre documentário e videoarte, pós-documentário, documentário de 

dispositivo. 

METODOLOGIA  
Aulas expositivas, debates e análises dos trabalhos serão realizados nas atividades 
síncronas. Nas aulas assíncronas xs alunsxs assistirão os documentários recomendados e 
realizarão as atividades propostas. Em função das características da disciplina, o 
agendamento das aulas se dará ao longo do período e considerará a dinâmica das aulas, 
não considerando prudente fixar previamente o conteúdo de cada encontro.  

CRONOGRAMA 16 semanas de 01 de fevereiro a 22 de maio 

mailto:aglair.ufsc@gmail.com
https://meet.google.com/kkf-xvjr-tnh


AVALIAÇÃO: Será considerada a participação e apresentação dos trabalhos propostos, 
sendo que a avaliação considerará as especificidades do ensino remoto e seus limites.  
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