
Desenvolvimento de Projetos de Seriados 

Ementa: O curso visa ouvir, discutir e aprofundar projetos de séries em elaboração, em 
imagem real, ficcionais ou documentais, para “uso interno” do roteirista, ou seja, a ênfase está 
na dramaturgia e na estrutura geral do programa, a saber: logline; argumento geral; definição 
dos principais cenários e/ou locações; desenvolvimento e aprofundamento do universo ficcional, 
dos personagens e suas falas e da estrutura do programa (arco de temporadas, arco da 
primeira temporada, escaleta do piloto). Conforme rendimento do(s) autor(es) de cada projeto, 
poderá ser desenvolvida ou aprimorada uma primeira versão do roteiro do piloto. Serão 
discutidos os públicos-alvo e sugeridas orientações para aprofundamento das pesquisas que 
norteiam cada proposta. 

Duração: 24 horas, distribuídas em 6 encontros de 4 horas  

Período: aos sábados, 5 a 26 de setembro, 17 de outubro e 7 de novembro, das 14h as 18h 

Investimento: R$ 1.500,00 por projeto (cada projeto pode ter até 4 integrantes) 

Ministrante: Iara Sydenstricker 

Objetivo: O curso foi pensado para roteiristas e/ou produtores autores de projetos de série em 
fase de finalização ou ainda em desenvolvimento. 

Plano de aula 

Aula 1:  

Apresentação dos participantes e de seus projetos. Primeiro debate. 

Aula 2: 

Debates e análise dos projetos, seguidos de sugestões. 

Aula 3: 

Apresentação, debates e análise dos projetos, seguidos de sugestões e de exemplos imagéticos 
e audiovisuais. 

Aula 4: 

Apresentação, debates e análise dos projetos, seguidos de sugestões e de exemplos imagéticos 
e audiovisuais. Envio dos projetos por email para a professora, para análise e inclusão de 
sugestões. 

Aula 5: 

Pré-Pitching. 

Aula 6: 

Pitching para banca de profissionais. 

Metodologia: Sob orientação da professora, serão realizados amplos debates em sala com a 
participação de todos os autores dos projetos (a escuta e a participação de todos é 
fundamental), acompanhados de imagens e vídeos de referência sempre que for o caso, análise 
de problemas ainda existentes em cada projeto, sugestões de mudanças e aprofundamentos, 



além de orientação, por email, conforme planejamento metodológico. Como resultado final, 
cada responsável pelo projeto da série irá apresentar o pitching deste projeto para banca de 
profissionais a serem definidos no âmbito do Estação do Drama e conforme suas 
disponibilidades. Para tanto, o curso exige que o(s) proponente(s) se disponha(m) a trabalhar 
(escrever, reescrever, pesquisar e modificar o que for necessário) seu(s) projeto(s) entre os 
encontros, condição fundamental para que o mesmo avance. Trata-se, portanto, de 
desenvolver, corrigir e aprofundar projetos já em curso, de forma a torná-los aptos como 
propostas profissionais. 

Recursos: Computador, data show e caixa de som. 

 


