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SINOPSE DOS TRABALHOS DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO 

Segunda-feira, 01 de Agosto. Horário das 19h30 às 22h15. 

 

Das 19h30 às 20h 

1 – CURTA-METRAGEM “O GRINGO”  

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC Agosto/2011. 

Sinopse – Usando-se da comédia como gênero e da visão brasileira sobre a estrangeira tática de 

abordagem, o curta-metragem retrata de maneira humorística a estadia de um turista francês no 

Brasil, levando a reflexão, pelo uso da comédia inocente, do choque cultural enfrentado pelo 

personagem assistido pelos próprios brasileiros.  

Integrantes do Grupo: Andrews Sevilio, Emerson Peixoto, Jessica Bernardo, Karen Sagarelli, 

Marina Presser, Ramilio Pires e Samantha Montes. 

Das 20h às 20h30 

2 – DOCUMENTÁRIO “CICLO URBANO” 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC Dezembro 2014 

Sinopse – O projeto de curta documentário foi pensado e desenvolvido a partir da necessidade, 

como estudantes e munícipes em SP, de debatermos sobre o papel e a importância da bicicleta no 

contexto atual da mobilidade urbana. Sendo assim, buscamos personagens com uma ligação 

subjetiva com a bike e a cidade, retratando o olhar destes sobre a problemática da mobilidade, e 

como se relacionam com pedestres, motoristas e outros agentes de trânsito.  

Integrantes do Grupo: Edna Akemi, Gabriel Goulart, Ko Ryh Sheng, Raphael Barreto, Tabata 

Franco e Washington Assis. 
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Das 20h30 às 21h  

3 – CURTA-METRGEM “CIRANDO DOS OLHOS CANSADOS”  

Trabalho de Conclusão de Curso TCC – Dezembro/2015. 

Sinopse – Como é ter consciência da velhice? Essa é a pergunta que move este projeto. Como os 

membros do grupo ainda são jovens, essa consciência é uma ideia muito distante, e diríamos até 

abstrata para podermos palpar em palavras. Através deste trabalho, buscaremos essas respostas 

com pessoas vividas, que estão muito mais próximas de ter essa consciência. A partir de suas 

experiências, procuraremos compreender como nossos entrevistados lidam com essa realidade. 

Integrantes do Grupo: Anelise Rodrigues, Desirree Vitoriano, Gabriel Feitosa, Graziella Zanfra, 

Luana Souza e Matheus Denome. 

INTERVALO - Das 21h às 21h15 

 

Das 21h15 às 21h45 

4 - VIDEOCLIPE “VÁCUO” – Julho/2016. 

Sinopse - O menino era tão bom, mas mesmo assim ele foi sugado pelas falsas expectativas que o 

levou a buscar fuga nas drogas. Infelizmente, essa alternativa é uma máscara que que só o leva ao 

vazio (vácuo). 

Integrantes do Grupo: Brian Freitas, Cristiane Pappi, Bruno Filardi, Juliana Souza, Polyana Rafaela 
Dias e Julio Oliveira. 
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Das 21h45 às 22h15 

5 - VIDEOCLIPE “RESUMIDAMENTE” – Julho/2016. 

Sinopse - Muka-Sa é um dos integrantes do tradicional grupo de rap catarinense Arma-Zen P.R.N.- 

Puro Rap Nervoso -, criado em 1999 na Zona Oeste de Florianópolis, ou Florianóia, como satiriza um 

dos raps mais conhecidos do grupo, que define como missão difundir a sabedoria de rua, a etiqueta 

do gueto e o conhecimento suburbano. Resumidamente é um rap que compôs em homenagem a sua 

mãe já falecida 

Integrantes do Grupo: Matheus Henrique Almeida Santos, Amanda Rodrigues Soares, Rafael dos 

Santos Aguiar, Karen Yui Sagawa, Rebeca Marques e David Luis. 

 

  

 


