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LISTA DE REQUISITOS DO WORKSHOP 
 

Os recursos seguintes são para ser fornecidos pelas Organizações Parceiras:   

Participantes 

• Selecionar participantes. Um  ótimo tamanho de grupo são 12 pessoas. 
• Informar aos participantes das datas e horários do curso, e sensibilizá-los sobre a importância de 

frequentar todas as aulas 
• Obter autorização dos pais e/ou responsáveis para participantes menores de 18 anos frequentarem 

o workshop 
 
Lugar 

• Um local que possa ser usado por toda duração do curso com espaço para 14 pessoas participarem 

de jogos teatrais 

• Uma tela ou parede clara e simples para projeção 

• Um quadro-negro ou branco para ensinar ao grupo 

 

Equipamento 

• O ideal são seis, e o mínimo de três computadores PC 

• Se os computadores tiverem Microsoft Windows, eles já vão ter o Windows Movies Maker 

instalado, se não, nós precisaremos tomar providências  para instalar programas de edição 

alternativos 

• Acesso à Internet nos computadores se for possível   

• Se os computadores não tiverem acesso à internet, eles irão precisar de programas de conversão 

que podem ser instalados em cada computador 

• Cabos USB para que os dados possam ser transferidos para os computadores 

• Um projetor 

• Ao menos três conjuntos de auto-falante que possam ser conectados aos computadores 

12 fones de ouvido 

• O ideal são 10, e um mínimo de 6 celulares, que tenham câmeras com o mínimo de 2 megapixels 

e capacidade de 1GB de memória.  

          O World Film Collective pode fornecer esses telefones por um valor adicional 

 

 

Outras provisões 

 

• Refeição/Bebida para os alunos 

• Passagem de transporte público para tutores e alunos 

• Organizar a distribuição e preenchimento dos Termos de Consentimento para os participantes  

• Manter contato com o Administrador do WFC para sediar uma exibição final dos filmes e entregar 

aos participantes um certificado e DVD com seus filmes (fornecidos pelo WFC). 

 

Recursos que não possam ser fornecidos precisam ser discutidos com o WFC. 


