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PÓS-PLANEJAMENTO DE CURSO PARA GERENTE DE PROJETO 
 
 
Avaliações de Alunos 
Usando perguntas de entrevista, o Gerente de Projeto deve conduzir e avaliar filmes com cada participante. As 
avaliações devem ser conduzidas durante as duas últimas aulas do curso. 
 
 

Tradução dos filmes finais 

● O Gerente de Projeto deve assegurar que o Tutor Coordenador traduza e faça a  legenda dos seguintes filmes: 
1. As duas melhores edições de todos filme finais 
2. O melhor filme de cada exercício 

● Os filmes devem ser salvos em um pendrive e no laptop. 
 
O Gerente de Projeto e Tutor Coordenador são responsáveis por enviar o seguinte: 

1. Todos os filmes legendados 
2. Todos filmes gravados em celular durante o curso  
3. Todos os filmes editados pelos alunos durante o workshop 
4. Todos os arquivos de projeto dos estudantes e todos filmes relevantes para esses projetos. (Todos arquivos de 

projeto e filmes usados devem ser salvos na mesma pasta) 
5. Todos arquivos de música usados pelos alunos 
6. Todos arquivos gráficos usados pelos alunos 
7. Fotografias do workshop e da apresentação final  
8. Todas entrevistas com os estudantes 
9. Todas gravações filmadas no workshop (pelo tutor ou outro cineasta) 

Observação: Arquivos grandes vão demorar tempo considerável para carregar (upload). Baixa velocidade ou conexão 
de internet limitada podem aumentar significantemente esse tempo. É importante que o Gerente de Projeto e o 
Tutor Coordenador relatem o tempo para carregar (upload) os arquivos.  
 
 
Material para ser enviado por email 
O Gerente de Projeto é responsável por enviar por email o seguinte:  

1. Relatórios de pós-curso dos Tutores 
a. Se necessário, o Gerente de Projeto é responsável pela tradução para o Inglês 

2. Relatório de pós-curso do Gerente de Projeto  
3. Faturas dos Tutores e Gerente de Projeto com todos detalhes bancários relevantes inclusos 
4. Todos contratos de tutor assinados 
5. Todos Termos de Autorização para Participação de Aluno 
6. Faturas dos Tutores e Gerente de Projeto com recibos originais anexados 
7. Folha/Planilha de Contato da Apresentação Final 

 
Ítens adicionais para serem mantidos no arquivo local/no país: 

1. Cópia do DVD / arquivo de vídeo distribuído aos alunos 
2. Fitas de gravação e entrevistas filmadas durante o workshop pelos tutores ou outros cineastas 

 
Cópia de segurança do material no laptop 
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O Gerente de Projeto deve assegurar que o Tutor Coordenador faça as seguintes cópias de segurança no laptop: 

1. Todas gravações de filmes no celular durante o workshop 
2. Todos os filmes feitos pelos alunos durante o workshop 
3. Todos arquivos de projeto e filmes relevantes para o projeto (mesma pasta) 
4. Todos filmes já com legenda em inglês 
5. Todas fotografias tiradas durante o workshop e apresentação final 

 
Devolução de equipamentos  
O Gerente de Projeto deve assegurar que todos equipamentos sejam devolvidos para seus lugares apropriados.  
 
 
Relatórios para a Organização Parceira 

O Gerente de Projeto é responsável por preparar e entregar a todos parceiros locais e financiadores o seguinte: 
 

1. Um curta-metragem (2-3 minutos) criado a partir de filmes com cenas dos bastidores (behind scenes) e filmes 
da avaliação dos alunos 

a. Isto será editado por um editor profissional local. O Gerente de Projeto é responsável em entregar estes 
filmes deles e receber o filme completo feito pelo editor.  

2. Um relatório (1-2 páginas) descrevendo o workshop e seus resultados  
a. Descreva os filmes que os alunos criaram 
b. Inclua citações dos tutores e alunos onde for apropriado. 

3. Uma capa apresentando fotos do workshop, seu logo, e o logo da Organização Parceira 
4. Um DVD / arquivo de vídeo contendo: 

a. Os filmes exibidos na apresentação 
b. O filme do editor com cenas dos bastidores 
c. Uma seleção de fotos 

 

 


