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Famecos lança especialização em Cinema
Expandido
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e suas manifestações
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A Faculdade de Comunicação Social da PUCRS (Famecos) lançou o curso de especialização Cinema
Expandido - Estratégias e Conceitos Audiovisuais. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 5 de
março de 2010. As aulas, que não têm data de início definida, buscam orientar os profissionais na
complexidade do universo audiovisual e suas múltiplas manifestações, bem como as inter-relações
estabelecidas a partir deste campo. A proposta, no audiovisual, traz o conceito de convergência de
linguagens em diferentes artes-mídias.
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De acordo com a coordenadora do curso, Maria Henriqueta Satt, a modalidade é uma forma de designar
o audiovisual que transcende a ideia de cinema exibido apenas em salas escuras e telonas. Outra
preocupação é acompanhar a evolução das mídias digitais, portáteis e móveis que fazem parte do
cenário contemporâneo. O pós-graduação tem o enfoque teórico-reflexivo, mas que não exclui a
possibilidade de exercícios práticos com o suporte de infraestrutura do Curso Superior de Tecnologia em
Produção Audiovisual, Cinema e Vídeo (Teccine).
João Guilherme Barone, coordenador do Teccine, reforça que a atividade atende às solicitações dos
próprios estudantes, que desejavam ampliar conhecimentos e competências na área. O aluno deverá
desenvolver o trabalho de conclusão de curso (TCC) no decorrer dos semestres, alinhando o projeto com
as disciplinas vistas. Inscrições e informações pelo telefone (51) 3320-3658, no site do curso ou na
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social, sala 319 do prédio 7, no Campus
Central (Avenida Ipiranga, 6681).
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