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PUCRS: Para onde vão os filmes da Famecos?
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O curso de Produção em Audiovisual / Cinema e Vídeo da Faculdade de
Leia outras matérias de
Comunicação Social (Famecos) da PUCRS tem apenas seis anos de vida e se
destaca pela qualidade dos seus filmes. Com um currículo cheio de participações Dentro do Campus de
em festivais do Brasil e do mundo, o curso superior de Tecnologia em Produção hoje
Audiovisual, Cinema e Vídeo (Teccine) tornou-se um dos mais respeitados entre
as universidades brasileiras.

www.Groupalia.com/Cinema

João Guilherme Barone, coordenador do curso, explica como tudo começou: "No início era apenas uma disciplina
para estudantes de jornalismo e publicidade. Depois passou a ser um curso de extensão e, por fim, tornou-se
uma das graduações da casa". As produções cinematográficas do curso já receberam diversas premiações em
festivais do circuito universitário do Brasil e vêm ganhando espaço no exterior. O curta-metragem Quarto de
Espera, realizado há dois anos, já passou por mais de 20 festivais e está inscrito em outros oito de diferentes
países como França, Itália e Alemanha.
Uma das novas apostas é o curta-metragem Caminhos, que já foi exibido no programa Curtas Gaúchos da
RBSTV e no Festival Internacional de Curta-Metragem de Infância e Juventude de Berlim, Alemanha. Também
participará da 9º Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis que acontece entre os dias 19 de junho e 14 de
julho.
Barone comenta a importância desse tipo de evento: "Os circuitos e mostras são maneiras de colocar os filmes
em contato com o público". O professor destacou ainda a qualidade das obras realizadas pelos alunos da
Famecos, que são sempre muito elogiados. Não é à toa que um dos filmes, Maresia, venceu a etapa brasileira
de um dos maiores concursos de direção de fotografia do mundo, o Kodak Filmschool Competition.
Muito disso é resultado do trabalho desenvolvido dentro da faculdade. "No primeiro semestre os calouros já
saem produzindo. Mal iniciam o curso e já estão com uma câmera na mão desenvolvendo filmes em 16 e
35mm. Com o passar do tempo só tendem a aperfeiçoar, sempre com muita dedicação, é claro" conta um
entusiasmado Barone.
Fonte: Assessoria de Comunicação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
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