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Alunos de Jornalismo produzem curtas‐
metragens

Colunas

Estreia dos filmes acontece em dezembro no auditório da Famecos

Alunos de Jornalismo produzem
curtas‐metragens

Onde estão

Os estudantes de Jornalismo da Famecos produziram seis curtas‐metragens ao longo do segundo
semestre deste ano para a disciplina ‘Cinema II’. Abordando diferentes temas, a realização dos filmes
teve o objetivo de colocar em prática o que aprenderam na teoria. Além da produção, os alunos foram
responsáveis por toda estratégia de roteiro, edição, escolha de figurino, atores e locais para filmagem.
A estreia dos curtas acontece dia 3 de dezembro, às 20h, no auditório do prédio 7 da instituição
(Avenida Ipiranga, 6681).
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O evento tem entrada gratuita e é aberto ao público. Os títulos apresentados serão ‘Com Amor,
Daniela’, ‘O Vencedor’, ‘Cinerama’, ‘O Visitante’, ‘A Crise’ e ‘Stendhal’. Ao término da estreia, haverá
um breve debate com os diretores dos filmes.
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