Por que cursar
Produção
Audiovisual
na Unochapecó?
Neste e-book, você vai conhecer os principais
diferenciais do curso de Produção Audiovisual da
Unochapecó, que qualificam o curso como uma
das melhores opções para você que está pensando
em seguir essa profissão, e como eles vão fazer a
diferença na sua formação. Entre eles você vai ver:
Uma superestrutura com Laboratórios de Rádio,
de Cinema e TV, Estúdio Fotográfico, RádioWeb e
Laboratórios de iMacs dentro da própria universidade.
Muitas aulas e atividades práticas durante o curso.
Possibilidade de estagiar desde o 1º semestre dentro e
fora da universidade em empresas parceiras.
Mensalidade com o preço fixo de R$ 785,00. Isso
significa que o único reajuste no valor da mensalidade
será o índice inflacionário.
Modelo de ensino focado em experiências (ABEx).
Aulas teóricas com porcentagem de ensino a distância.
Professores experientes e com vivência de mercado.

Bom, mas antes de conhecer o curso, você
precisa saber um pouco mais sobre a estrutura
da Unochapecó para entender como ela fará
toda a diferença na sua formação.

Unochapecó:
nota máxima
no MEC, entre as
melhores do país
A Universidade Comunitária da Região de
Chapecó existe desde 1970 e trouxe para a
região Oeste de Santa Catarina o primeiro
curso de graduação. Em 2020, completou 50
anos de história, com credibilidade reconhecida
em todo o território nacional.
A primeira turma da Universidade formouse em Pedagogia e a partir desse curso
a Unochapecó foi crescendo. Em 2016, já
eram mais de 30 mil profissionais formados,
mais de 40 cursos de graduação, além de
especializações, mestrados e doutorados.

Em 2018, a Unochapecó se tornou a

primeira universidade
do Oeste Catarinense
a conquistar nota
máxima na avaliação
do Ministério da
Educação (MEC).
Até aquele momento, apenas 21
universidades possuíam essa nota no
Brasil, e ainda hoje são poucas, cerca de 30
universidades em todo o país.
Mas a Unochapecó foi muito além disso, e,
até o final de 2019, vinte cursos também
conquistaram a nota máxima no MEC (nota
5) e todos os demais cursos avaliados
conquistaram uma ótima avaliação, nota 4.
Isso comprova que a Unochapecó possui um
padrão de excelência muito diferenciado em
estrutura, professores e qualidade de ensino,

tanto para a cidade quanto para o país. Isso vai
fazer muita diferença quando você se formar
e começar a atuar na sua profissão, seja numa
empresa ou de forma empreendedora.
A Universidade Cinquentenária do Oeste
Catarinense completa esse ciclo participando
ativamente do desenvolvimento sustentável
da região e da transformação e formação
profissional cidadã de cada um dos estudantes
que passa por aqui, mostrando que somente
com conhecimento científico é possível mudar
o mundo.

Se você também
acredita, então você
é um dos nossos!

Uma superestrutura com
RádioWeb e os melhores
laboratórios da região
O curso de Produção Audiovisual da Uno tem
um verdadeiro arsenal de iniciativas e uma
estrutura incomparável para você sentir e
viver a profissão durante todo o curso. Conta
com uma estrutura com Laboratório de Rádio,
Laboratório de TV e Cinema, Laboratório de
Criação, Estúdio Fotográfico, Laboratórios de
iMacs e ainda uma RádioWeb.
Nesses espaços são trabalhadas atividades
práticas as áreas: Fotografia, Realização
Audiovisual, Produção, Direção, Direção de
Arte, Produção de Som, Edição de Áudio,
Direção de Fotografia, Produção Audiovisual
Publicitária, Documentário, Montagem e
Animação.
Bastidores de gravação

Muitas aulas e atividades práticas
durante todo o curso, e estágios
voluntários desde o 1° semestre
Esse é um dos pontos altos deste curso. Ele é
Tecnólogo, ou seja, a teoria vem acompanhada
de muita prática desde o 1º semestre até o
final do curso, que promovem um aprendizado
profundo e mais completo. Dentre as práticas
de realização audiovisual você verá: produção
de curtas-metragens, documentários, filmes de
ficção, filmes publicitários, videoclipes, produção
audiovisual para a internet e episódios de séries,
desde a concepção da ideia até a pós-produção.
O curso e o mercado de trabalho se conectam
aqui na Unochapecó, a partir de diversas
iniciativas. Encontros entre estudantes e
profissionais que atuam no mercado regional são
frequentes nas oficinas, semanas acadêmicas
promovidas pelo curso e estudantes, e até em
simulações de produções em componentes
curriculares como Realização Audiovisual I
e II, onde são gravados episódios de séries
audiovisuais e curtas-metragens.
Em Práticas de Roteiro I e II é comum a presença
de roteiristas profissionais convidados para
participar da escolha de textos e roteiros criados
pelos estudantes e que depois serão produzidos e
gravados.

Acadêmicos na Mostra Audiovisual Universitária (MAU)

Na Mostra Audiovisual Universitária (MAU),
os profissionais do mercado são convidados
a conhecerem e analisarem as produções
dos estudantes. A MAU existe desde 2014,
e ocorre ao fim de cada semestre no curso
para os estudantes exibirem seus trabalhos
desenvolvidos durante os componentes, em
espaços abertos à toda comunidade. É um
momento único que possibilita socializar com
a plateia e com profissionais da área, trocar
ideias, receber críticas, sugestões e elogios.
O Cineclube Helena é outra ótima
oportunidade para produzir e expor trabalhos.
Como projeto de extensão do curso, é um
espaço gratuito de exibição de filmes, com
o objetivo de formar plateia para o cinema
nacional, com foco especial nas produções
regionais e universitárias. Além disso, o
cineclube é uma forma muito legal de

Possibilidade de estagiar dentro
e fora da universidade em
empresas parceiras
O campo Audiovisual vem crescendo muito
no Oeste Catarinense com produtoras de
audiovisual e conteúdo digital, agências de
publicidade, setores internos de comunicação
das empresas, estúdios de fotografia e áudio,
canais de televisão e rádio, políticas públicas
de fomento e produções independentes, entre
outras possibilidades.
Você pode fazer estágio desde o primeiro ano
de curso, dentro ou fora da universidade, em
produtoras audiovisuais, de eventos, agências
de publicidade, setores de comunicação de
empresas e canais de televisão.
A Unochapecó possui a maior rede de estágios
e convênios da região, por isso, a maioria
dessas empresas tem contato próximo com
o curso de Audiovisual da Uno e procura a
universidade para selecionar estagiários ou
informar vagas em aberto.
A cada dia que passa o Youtube, Vimeo,
Netflix e outras plataformas de streaming,
e até mesmo canais fechados, demandam

Bastidores de uma produção audiovisual

mais e mais conteúdos novos, relevantes e
bem produzidos nas mais diferentes áreas e
segmentos.
Além de tudo isso, pense no contexto
econômico da nossa região. As indústrias e
marcas chapecoenses estão cada vez mais
fortes no mercado estadual, nacional e até
internacional. Há uma demanda por produções
de conteúdos audiovisuais publicitários que
não para de crescer e só colabora para
desenvolver ainda mais o mercado audiovisual
da região e gerar novas possibilidades.

Experiência de mercado
Formação ainda mais próxima da prática
profissional
Aqui na Unochapecó, o contato do estudante
com as diversas possibilidades de atuação
é valorizado. É por isso que as atividades
acadêmicas se baseiam no aprendizado a

partir da experiência do aluno, aliando teoria
e prática.
Esse modelo de ensino segue a orientação da
Aprendizagem Baseada em Experiências, a
ABEx. Ao ingressar no curso, você vai ouvir
falar muito nela. Uma disciplina por semestre
leva esse nome e é responsável por promover
um contato com as empresas, instituições e
com a comunidade de forma geral.
No curso de Produção Audiovisual, você
desenvolve competências para atuar com
fotografia, direção e diferentes formatos
de vídeos. Com a prática profissional
proporcionada pela grade curricular, os nossos
alunos aprendem sobre planejamento e têm
a possibilidade de experimentar produções
ficcionais, documentais e mercadológicas.
O modelo da Aprendizagem Baseada em
Experiências integra conhecimento teórico,
prática profissional e atividades de extensão.
Isso significa que além de aprender, a
sociedade sai ganhando com o conhecimento
que é produzido aqui.
Isso é ser comunitária!

Professores Mestres e Doutores
com experiência acadêmica e de
mercado
O curso é muito bem estruturado por
professores muito qualificados, tanto pela
experiência de mercado e pelo cotidiano da
profissão, quanto pelo domínio da teoria que
amplia o leque de possibilidades e habilidades
do profissional. Isso faz toda a diferença
quando se trata de um mercado de trabalho
disputado como o de Chapecó, considerado o
2º polo de comunicação de Santa Catarina.

Laboratório de iMacs

Conheça como o curso foi pensado
e algumas de suas disciplinas
O curso está dividido em grupos de componentes
que acontecem de forma alternada durante cada
semestre. Você encontrará disciplinas de:
História, linguagens e análise: conhecimentos
fundamentais para a formação diferenciada
do Tecnólogo em Produção Audiovisual,
independente da trajetória acadêmica,
profissional e pessoal que você desejar seguir.
Técnica e formação profissional: componentes
que abordam conteúdos específicos de cada
departamento de uma produção audiovisual e
dos processos de produção audiovisual.
Disciplinas de Realização Audiovisual:
componentes dedicados à prática profissional.
Realização de produções audiovisuais, desde a
pré-produção, produção até pós-produção.
Humanidades: são disciplinas gerais
fundamentais a profissionais de todas as áreas,
que propiciam a integração com outros cursos e
áreas de conhecimento, e maior responsabilidade
com o bem comum e com a sociedade.

Profissional qualificado para o
mercado
Os estudantes de Produção Audiovisual são
preparados para trabalhar com a realidade
da região e se inserir no mercado de diversas
formas. A egressa Sabrina Zimmermann, formada
em 2013, teve como destino o exterior, para
aumentar seus conhecimentos e experiências.
Ela mora em Santiago de Compostela, onde
exerce o trabalho de produtora. Sua carreira
na área iniciou dentro da própria Universidade,
como cinegrafista, e mais tarde atuou em uma
produtora de Chapecó.
“Acredito que o curso abriu portas importantes
para entender que profissão quero seguir.
Depois da graduação, fiz uma pós em Cinema
e Realização Audiovisual na Unochapecó, e fiz
um curso de produção executiva com o Sandy
Lieberson, o que me levou a Cuba, na Escuela
Internacional de TV y Cine de San Antonio
de los Baños na especialidade de Produção”,
afirma a egressa. A Escola de Cuba é uma das
mais renomadas do mundo em Cinema.
Enquanto estudante, Sabrina também teve
um papel fundamental para construção da
Experiência Audiovisual Universitária (EAU), com
o objetivo possibilitar integração, criatividade
e experiências, por meio das produções
audiovisuais dos estudantes. Uma prova de que o
ambiente universitário é o espaço ideal para tirar
as ideias do papel e colocá-las em prática.

E aí? Gostou de conhecer a
estrutura que está te esperando
por aqui? Aprendeu alguma coisa
que você ainda não sabia?
Bom, esse é só o começo. Você também
pode falar com o coordenador do curso
ou chamar a gente no whats
(49 3321 8000) pra trocar uma ideia.
Se você já se decidiu é só se inscrever no
seu curso clicando aqui, torcer muito pra
ser aprovade no Vestibular Uno e começar
a mudar o mundo!

