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REQUERIMENTOS PARA O WORKSHOP DO WORLD FILM COLLECTIVE 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Para ministrar o workshop do World Film Collective, são necessários os seguintes recursos: 

 - Idealmente 12, no mínimo 6 computadores 

 - Se os computadores tiverem Microsoft Windows, eles já terão instalado o Windows Movie 

Maker se não, será necessário instalar um software de edição alternativo 

 - Acesso a internet nos computadores se possível 

 - Se os computadores não tiverem acesso a internet, será necessário um software de conversão 

que pode ser comprado e instalado em cada computador 

 - Idealmente 10 e no mínimo 6 aparelhos celulares que tenham câmera com um mínimo de 2 

megapixels e cabos USB para que a data possa ser transferida para os computadores 

 - Um local que possa ser usado durante o workshop com um espaço para 14 pessoas 

participarem de jogos teatrais 

 - Um projetor 

 - Uma tela ou parede branca para a projeção do filme 

 - Um quadro negro ou quadro branco para ensinar o grupo 

 - Pelo menos um par de caixa de som que possam ser conectadas ao computador 

 - Um par de fones de ouvido para cada computador 

 - Lanche para os participantes fornecido pelo administrador do workshop ou pela organização 

parceira     

 

RECRUTAMENTO DOS PARTICIPANTES  

Pedimos que a organização parceira recrute os participantes para o workshop. Idealmente o tamanho 

do grupo é de 12 jovens porem outros números podem ser negociados. O recrutamento inclui o 

anuncio dos dias e horários do workshops assim como comunicar a importância da presença durante 

todos os encontros  Também é de responsabilidade da organização parceira de obter a permissão dos 

pais dos participantes para participarem do workshop. 

RECRUTAMENTO DE UM INSTRUTOR 

World Film Collective trará um instrutor e pedimos que a pessoa que estiver administrando o workshop 

traga o Segundo – um profissional local do audiovisual. Esse profissional deve ter acesso a um laptop –

pode ser o seu próprio ou um emprestado pela pessoa administrando o workshop. Um bom 

conhecimento técnico na produção audiovisual e em edição é essencial, e experiência como professor  

ou experiência em trabalhar com jovens seria muito bom. Transporte e alimentação são fornecidos 

durante o workshop. 

 

 


