
OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA SÉRIES 

DOCUMENTAIS. 

Ementa: 

Oficina teórico prática que tem como objetivo  o desenvolvimento de projetos de obras 

audiovisuais serializadas, de gênero documental , focando em canais de televisão, rede 

aberta ou por assinatura, como a principal janela principal de exibição. O conteúdo da 

oficina foi estabelecido a partir de proposições básicas e fundamentais para construção 

de um projeto de série focando em seus aspectos criativos, desde a formalização da 

ideia até o roteiro de um dos episódios. Nesta dinâmica, o programa aborda ainda 

tópicos relacionados aos elementos criativos solicitados pela Ancine com o propósito de 

aderir ao mecanismo de financiamento Prodav.  

A oficina possui uma carga horária de 16 horas, estruturada em 4 encontros de 4 horas 

cada, equilibrando-se aqui momentos de apresentação, reflexão e discussão de conceitos 

e referências associadas ao objetivo da oficina, além de momentos de prática, onde cada 

participante irá escrever, discutindo em grupo, os elementos que irão compor o seu 

projeto de série. Portanto, além de um espaço formativo, a oficina se constitui ainda em 

um espaço colaborativo de troca de ideias e possibilidades criativas.  

A oficina será ministrada pelo roteirista Gustavo Erick e destina-se a todos aqueles 

interessados no desenvolvimento de projetos de séries documentais, sejam eles 

profissionais ou ainda estudantes. 

Data: 12/11, 19/11 , 26/11 e 03/12  (sábados) 

Horário: 9:00 - 13:00 

Valor: 180,00 

Programa 

Encontro 01 

A ideia. Pesquisa e planejamento. Atual panorama brasileiro em séries documentais. 

Primeiros objetivos. Esclarecendo o que é relevante ao projeto. Viabilidade. Visão 

original. Tom e Conceito unificador. Estratégias de pitching. 

Encontro 2  

A construção da narrativa documental. Limites da realidade. Interação. Storyline da 

obra. As sinopses da temporada e de cada episódio.  

Encontro 3 

O objeto da documentação e as estratégias de abordagens possíveis. A escolha de 

referências estéticas para a obra. 



Encontro 4 

Particularidades do roteiros em séries documentais. Escrita da estrutura do roteiro de  

um dos episódio. Pitching final de cada projeto da turma. 
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