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Missão da PUCRS visita centros audiovisuais na Europa
Busca pelo nome:
Para implementar a implantação do Centro Tecnológico de Produção Audiovisual (CTPAV),
que funcionará no Tecnopuc, no Campus de Viamão, a PUCRS organizou uma comitiva com a
missão de conhecer estruturas, metodologias e estratégias utilizadas por alguns dos
principais pólos audiovisuais da Europa.
Em 12 dias da viagem, o objetivo é trocar experiências para aprimorar o projeto do CTPAV e
abrir contatos no exterior. Integram a comitiva, pela Faculdade de Comunicação Social
(Famecos), o professor João Guilherme Barone, coordenador do curso de Produção
Audiovisual e a professora Aletéia Selonk, coordenadora do projeto do CTPAV pela PUCRS e
Júlio Ferst, gerente do Tecnopuc do Campus de Viamão. As visitas começaram pela França,
com os principais centros especializados em animação, como o La Cartoucherie, em
Valence, bem como as principais escolas de cinema, FEMIS e Louis Lumiére. Na Espanha e na
Itália, o roteiro inclui centros tecnológicos dedicados ao audiovisual, como o projeto Eiken,
em Bilbao, e a nova estrutura da Cinecittá, em Roma.
O CTPAV é uma iniciativa única no Brasil, parceria entre a Fundação Cinema RS, FUNDACINE,
PUCRS, integrado ao Tecnopuc, e Governo do Estado do RS. Será um centro de referência
para a atividade audiovisual brasileira, com ênfase na tecnologia e baseado na integração
entre universidade, empresas e governo. Os pilares do projeto são atividades de fomento ao
setor, atendimento ao mercado, pesquisa e formação.
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