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Famecos-PUCRS lança curso de extensão para interessados em
Cinema e Televisão
JORNALISTAS
Listar
. Pautas
. Coletivas
. Eventos
. Cursos
Buscar por Editoria
. Pautas
. Coletivas
. Eventos
. Cursos
. Todos
. Buscar Assessorias
ASSESSORIAS
Inserir
. Pautas
. Coletivas
. Eventos
. Cursos

( Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil - Comunique-se - ) A
Faculdade de Comunicação Social (Famecos) da PUCRS oferece no primeiro
semestre de 2011 um curso de extensão em Assistência para Cinema e
Televisão/Introdução à Continuidade, ministrado pela publicitária Janaína Fischer.
O curso acontece todas as quintas-feiras, do dia 31 de março ao dia 5 de maio,
das 14h às 18h, no prédio 7 da PUCRS.
Formada na UFRGS em 1998, Janaína trabalhou como assistente de direção e
continuísta em projetos da Casa de Cinema de Porto Alegre. Seu primeiro
trabalho foi no filme Meu Tio Matou Um Cara, de Jorge Furtado, na continuidade.
Desde lá, a publicitária participou como assistente de direção de longas como
Saneamento Básico, Antes Que o Mundo Acabe e Os Famosos e os Duendes da
Morte.
Essa não será a primeira vez que Janaina vem até a Famecos para falar do
assunto. Em 2009, durante o 22º SET Universitário – evento que reúne
profissionais da comunicação para debates e palestras – ela também foi a
responsável por uma oficina a respeito do mesmo tema. “Acho que a função de
assistente de direção de cinema ainda é pouco conhecida pelos jovens
universitários, e esta é uma via muito boa para entrar no mercado de trabalho”,
afirma.
Todas as aulas serão expositivas e intermediadas por trechos de filmes,
apresentação de exemplos e discussão com o grupo. As inscrições podem ser
realizadas no prédio 15 do campus central da PUCRS, na sala 112, das 8h às
21h15min. Para mais informações, acesse
http://www.pucrs.br/educacaocontinuada/.
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Curso: Assistência de Direção Para Cinema e Televisão / Introdução à
Continuidade
Ministrante: Janaína Fischer
Data e hora: Todas as quintas-feiras, do dia 31/03 a 05/05, das 14h às 18h
Local: Prédio 7 da PUCRS, sala 305
Vagas: de 15 a 20
Valor: R$ 270 (aluno da PUCRS) R$ 300 (público externo)
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Muito interessante, com grande chance de aproveitamento.
Interessante, mas sem chance de aproveitamento no momento.
Corresponde ao foco do meu veículo, porém não a considero útil.
Não corresponde ao foco do meu veículo.
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