
 
 

Grassroots Filmmaking  
For A New World 

 
www.worldfilmcollective.com  

 
 

Copyright © World Film Collective 2016 

 

 RELATÓRIO DE PÓS-CURSO/WORKSHOP  

  

País:  

Região:  

Organização Parceira:  

Datas:  

Relatório de:  

  

 INTRODUÇÃO – SUMÁRIO 

XXXX retorna a/ao [organização parceira] para entregar um curso [Nível Dois] em [data]  

[xx] participantes aprenderam [como desenvolver o conceito de uma história para um documentário, 

incluindo pesquisa, planejamento de pré-produção e filmagem.]  

O curso resultou em [dois curtas-metragens] focando em questões relevantes para suas comunidades. 

 INTENÇÕES 

1. Ensinar a todos alunos a fazer filmes e editar. 

2. Educar todos os alunos em um processo que os permite usar suas próprias vidas e comunidades 

para criar filmes. 

3. Para que todos os grupos de jovens façam filmes documentários 

4. Para todos os alunos se sentirem satisfeitos e orgulhosos com os trabalhos que realizaram.  

5. Deixar os alunos com o desejo de continuar a fazer filmes com celular. 

 OBJETIVOS 

1. Ajudar os alunos a criar documentários sobre suas vidas e questões que importam para eles. 

2. Trabalhar através de uma série de exercícios que permitem cada aluno experimentar diferentes 

funções - Diretores, Produtores, Operadores de Câmera e Atores.  

3. Ensinar o básico em fazer filmes no celular - ex. utilizar iluminação eficientemente, usar a cena 

correta, enquadramento de cena. 

4. Ensinar uma variedade de técnicas para diferentes gêneros de documentário. 

5. Ensinar uma gama de competências/habilidades do ramo incluindo pré-produção, escolher 

locações, entrevistar pessoas e criar uma trilha sonora. 

6. Ajudar os estudantes a fazer um curta-metragem em grupo. 

7. Ensinar todos estudantes como editar usando programas que são acessíveis a todos e para todos 

eles editarem seus filmes. 

8. Ensinar todos estudantes como exportar um filme para um DVD e como carregá-lo (upload) na 

internet. 

9. Apresentar aos estudantes comunidades online para manter o vínculo/contato ativo antes do 

próximo curso. 
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 ORGANIZAÇÃO PARCEIRA 

Descrição do trabalho deles aqui  

        PESQUISA PRELIMINAR 

Foram feitas entrevistas com cineastas de documentários na preparação para a escrita do manual do 

workshop. Experiências de cursos de teatro anteriores foram usados para assegurar que o processo de 

ensino possa ser o mais claro possível. A acessibilidade e disponibilidade dos equipamentos foram 

considerados quando o manual foi idealizado.O manual foi conduzido para garantir que cada etapa do 

processo fosse incluída; da concepção do filme ao carregamento (uploading) do produto final na internet 

seja por celular ou computador, o que for mais apropriado. Questões relevantes voltadas a comunidade 

local foram consideradas, como por exemplo obter permissão para filmagem dentro das comunidades, 

transporte para e saindo das gravações, termos de consentimento para menores. 

 PARTICIPANTES 

[xx] participantes, de ambos os sexos, com idades entre [variação de idade] participaram deste 

workshop. 

 PERÍODO  

O  curso [nível 2] foi realizado em duas semanas entre [data] a [data]. 

 

        METODOLOGIA 

        DOCUMENTÁRIO 

Quais atividades de documentário você realizou?  

 FAZER FILMES (FILMMAKING) 

Quais atividades sobre fazer filmes você realizou? 

 EDIÇÃO 

Quais atividades de edição você realizou? 

 IMPACTOS 

Você teve qualquer exemplo de respostas dos participantes sobre como eles aproveitaram o workshop?  

 RESULTADOS 

Quantos filmes foram feitos? Como foram chamados? Algum outro resultado? 

 FRAQUEZAS 

Enumere aqui quaisquer dificuldades que tenha tido com o workshop.  
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 SUCESSOS 

Alguma história de sucesso para dividir sobre os participantes atingindo nossos objetivos? 

 SUMÁRIO 

Algumas frases sobre como foi o curso no geral. Interesse em participar novamente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


