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DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DE TUTOR COORDENADOR 
 
 

Objetivo Principal 
Assegurar que todos alunos aprendam os conceitos por trás do fazer filmes e desenvolvam habilidades e capacidades  
analíticas para fazer bons filmes, ao maximizar seus envolvimentos e expressões criativas. 
 

Pré-planejamento de Curso 
Antes do começo do curso deve ser realizado o seguinte: 

● Curso de Treinamento de Tutor completo 
● Ver Vídeos de Instrução 
● Ler e assinar o Contrato de Tutor e a Política de Proteção Infantil e devolvê-los ao Gerente de Projeto 
● Pegar todos equipamentos necessários (ex., telefones e carregadores, pendrives, laptops, auto-falantes, cabos 

extensores, adaptadores, etc.) em coordenação com o Gerente de Projeto 
● Assegurar que todos Termos de Autorização para Participação de Aluno sejam devolvidos na segunda aula e 

entregá-los ao Gerente de Projeto 

Durante o Workshop 
Programa:  
Todos os módulos do programa devem ser abordados. Porém, a estrutura do workshop pode ser modificada baseada no 
critério do Tutor Coordenador. 
 
Preparação:  
Os tutores devem realizar toda a preparação necessária para cada aula. Isto inclui, mas não se limita a:  

● Carregar a bateria dos telefones 
● Assegurar que todo equipamento necessário esteja funcionando e todos os programas estejam instalados 
● Fazer a transferência dos arquivos de filmes dos celulares para os computadores 
● Rever os filmes dos alunos 
● Assegurar que todos materiais necessários e apostilas sejam fornecidas em coordenação com o Gerente de 

Projeto 
 
Monitoramento e Avaliação:  
Os tutores devem preparar o Relatório Semanal que documente o progresso dos workshops, seguindo os modelos 
fornecidos pelo Gerente de Projeto. Este relatório irá descrever todas atividades realizadas durante a semana e o 
progresso individual dos alunos, identificando quaisquer problemas. Este irá contribuir com o Relatório Final de Curso  
 
 
 
Documentação: 
Os tutores são responsáveis por fazer fotos do workshop e por gravar o filme “com cenas dos bastidores” (“behind the 
scenes”) das atividades dos participantes. Por favor tente capturar os participantes em ação, usando os celulares para 
fazer seus filmes. Incentive-os a comentar as atividades e o que estão aprendendo.  
 

Pós-planejamento de Curso 
No final do workshop, em coordenação com o Gerente de Projeto, deve ser realizado o seguinte: 
 
Tradução final dos DVDs 
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● Traduzir e legendar os seguintes filmes: 
1. As duas melhores edições dos filmes finais 
2. O melhor filme de cada exercício 

● Os filmes devem também ser salvos no pendrive e laptop. 
 
Para ser enviado:  

1. Todos os filmes legendados 
2. Todas gravações de filmes no celular durante o workshop 
3. Todos filmes editados pelos alunos durante o workshop 
4. Todos arquivos de projetos e 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 alunos 
9. Todas gravações filmadas no workshop (pelos tutores ou outros cineastas) 

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.  
 
Cópia de segurança (backup) do material no  laptop 
O Tutor Coordenador é responsável por fazer a cópia de segurança (backup):  

1. Todos filmes gravados nos celulares 
2. Todos 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 fotos tiradas durante o workshop e apresentação final 

Relatório de Pós-Planejamento de Curso 
Prepare o relatório final resumindo o workshop como um todo, seguindo o modelo fornecido pelo Gerente de Projeto. 
O relatório completo deve ser devolvido ao Gerente de Projeto. 
 

Apresentação Final  
 
Logística e Equipamentos 
Em coordenação com o Gerente de Projeto, o Tutor Coordenador deve:  

● Manter contato com o representante do Centro Cultural/Escola para assegurar que uma sala apropriada, de 
fácil acesso e contendo assentos suficientes para os convidados, esteja disponível.  

● Assegurar que um projetor, tela adequada, e caixas de som estejam disponíveis. 
● Decidir qual pessoa é mais apropriada para entregar os certificados. 
● Selecionar os filmes finais para a exibição, que deve ter o total de 10-15 minutos. 
● Decidir a estrutura da programação. (Iniciar a apresentação, descrever o WFC e o workshop para o público, 

chamar os alunos para falar, etc.). 
● Assegurar que os alunos estejam preparados para falar algumas palavras sobre suas experiências. 
● Distribuir convites e cartazes para os alunos ao menos 5 dias antes da apresentação final.  

DVD’s / Arquivos de Vídeo  
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● Grave um DVD contendo os filmes finais, 2-3 exercícios principais de cada aluno e fotos (se possível).  
o DVD’s, capas/caixas, e etiquetas serão fornecidos pelo Gerente de Projeto 

● Imprimir a etiqueta do WFC e colar nos DVD’s 
● Substituir o que está acima com arquivos de vídeo 

 
A Apresentação  
Em coordenação com o Gerente de Projeto: 

● Assegurar que cada aluno receba seu certificado, um DVD / arquivo de vídeo, e uma cópia do Guia Completo 
para Fazer filme com o celular. 

● Assegurar que a gravação de vídeo e muitas fotos sejam tiradas durante a apresentação  
● Assegurar que todos estejam felizes no final do curso! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


