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ROTEIRO CINEMATOGRAFICO PARA  ESTUDANTES QUE FALAM 
PORTUGUÊS 

 
5 a 16 de Fevereiro de 2018                                                        Duração: 2 semanas    
Matrícula: 1500 Euros                                                                Quantidade de Participantes: 18 

*Quantidade Mínima Obrigatória de Participantes: 8 
 
Data Máxima de Inscrição: um mês antes do inicio da Oficina 

Dirigida a: Profissionais, estudantes ou formados em Cinema, Comunicação Social, Jornalismo 

ou carreiras afins (em português) 

Título: Diploma de Presença na Oficina e Certificado 

Plano de Estudos: Aulas Teóricas e Práticas sobre a composição estrutural e a escrita do 

roteiro cinematográfico. Projeção, estudo e análise de Filmes. Exercícios de sinopse, 

personagens, argumento e escrita de um roteiro de curta-metragem  

Temas: O Roteiro Cinematográfico. / Etapas de Criação do Roteiro. / O Acontecimento 

Dramático. / A Linha Narrativa. / Estrutura em Blocos do Roteiro. Personagem  Dramático. / 

Técnicas de Roteiro. / Primeira Versão do Roteiro Literário. 

Plano de Práticas: Desenvolvimento individual de um curta de ficção por estudante. Os 

estudantes, a partir da visita a uma locação pré-determinada e de um tema, poderão buscar os 

elementos necessários e a inspiração para desenvolver o roteiro de um curta. O exercício 

propões consultas em grupo e individuais de assessoria da estrutura e da escrita e uma 

avaliação de conjunto como exercício final de aula. 

 

Direção da Oficina: 

Eliseo Altunaga (Cuba) Decano da Cátedra de Roteiro da Escola Internacional de Cinema e 

Televisão de San Antonio de los Baños, Cuba. Professor Titular Adjunto da Faculdade de Arte de 

Meios de Comunicação Audiovisual da Universidade de Havana. Roteirista, escritor e consultor. 

Sua obra como roteirista abarca longas-metragens, séries de televisão e telenovelas. Entre elas 

se destacam: “Violeta foi para os Céus”, nomeada aos prêmios Goya e ganhadora nos festivais 

de Huelva e Sundance. “Machuca”, “Tony Manero” e “NO” esta última, nomeada como melhor 

filme estrangeiro aos prêmios Oscar 2012. 



 

 

Ministrou cursos na Universidade ARCI  e na Universidade UNAIAC no Chile, no Centro de 

Formação da a AECID, no Festival ICARO, Antígua, Guatemala, e na escola de Teatro de 

Navarra, em Madrid, em Santiago de Composta a e Barcelona, assim como no Brasil e na 

Nicarágua, este último na sede da Associação de Cineastas desse país. Leciona 

tradicionalmente oficinas internacionais de Roteiro Cinematográfico, na EICTV e é professor no 

curso regular e no Mestrado da Escola. Foi homenageado por sua trajetória e contribuição ao 

cinema, em particular o cinema chileno, no XXVII Festival Internacional de Cinema de Viña del 

Mar. Sua  obra abarca um olhar profundo, reflexivo e criativo que não envelhece com o tempo. 

 

 

 
* Se o número mínimo de vagas não for atingido, a EICTV se reserva o direito de suspender a realização da 
Oficina em até um mês antes do inicio da mesma. Nesse caso, serão feitos os reembolsos correspondentes 
às pré-matrículas feitas previamente pelos inscritos. 
A EICTV não se responsabiliza pelos custos associados a viagem (passagem aérea, visto, etc.) 

 
 


