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CRÍTICA DE CINEMA E SÉRIES | ONLINE
Data
12 a 16 de abril de 2021 (segunda a sexta), 19h às 22h
Local
Curso online
Carga horária
15 horas
Investimento
R$ 440,00
Objetivos
Oferecer informações históricas e estéticas sobre cinema e séries e ferramentas de análise.
Estimular o aluno a desenvolver uma argumentação que pode servir para críticas no formato
texto e para roteiros de podcasts e de vídeo-críticas.
Público Alvo
Estudantes de jornalismo , publicidade e audiovisual; público geral, sem formação específica,
interessado em aprender elementos da linguagem audiovisual observados na análise de filmes
e séries.
Professor
Cássio Starling Carlos
Crítico de cinema da Folha de S. Paulo, organizador e editor das coleções Clássicos do Cinema,
Cine Europeu, Charles Chaplin, Grandes Livros no Cinema, Grandes Astros e Grandes Biografias
no Cinema. Professor de oficina sobre efeitos especiais nos Pontos MIS. Autor de Em tempo
real - O impacto das novas séries de TV. (Alameda, 2006).
Importante - Caso haja imprevistos na agenda do professor e a turma esteja confirmada (atinja o número
mínimo de matriculados), a Instituição garante a prestação do serviço na agenda proposta com substituição
docente trazendo profissional de mesma qualificação.

Programa de Aula
•
•
•
•
•
•

Elementos da construção visual e sonora. Exemplos de expressão.
Estruturas narrativas. Análise de enredo e construção.
Gêneros. Análise formal e temática.
Cinema de autor. Análise estilística.
Panorama do cinema contemporâneo.
Séries de TV. Análise narrativa e de personagens.

Forma de pagamento
Pessoa física

Boleto - Valor integral. O boleto tem 5 dias úteis para vencimento.
Cartão de Crédito - Parcelas com valor mínimo de R$ 200,00.

Pessoa jurídica

No caso de pagamento por empresa, o próprio responsável financeiro deve conduzir o cadastro (com
os dados da empresa) para que a nota saia com os dados da empresa; além de poder pagar com boleto
(valor integral) ou pelo cartão de crédito corporativo (com possibilidade de parcelamento também).
Alunos, ex-alunos e funcionários da Fundação Cásper Líbero têm 10% desconto.

Informações importantes
I. A quantidade de vagas disponíveis é controlada de acordo com o número de inscrições pagas.
II. A inscrição estará devidamente aceita após a confirmação do pagamento até o início do curso.
Para matrícula via boleto bancário o pagamento do boleto deverá ser realizado em até 2 dias úteis
antes do início do curso.
III. A confirmação de vaga ocorrerá via e-mail a ser enviado pelo Centro de Eventos Cásper Líbero.
IV. Caso o participante efetue o pagamento após o preenchimento das vagas, terá o reembolso de
100% do valor pago.
V. O horário do curso deverá ser seguido rigorosamente. O aluno só poderá faltar em 25% das aulas,
ou não receberá o certificado.
VI. O curso poderá ser cancelado pela Instituição por falta de quórum com até 48 horas de antecedência
da data prevista para seu início.
VII. A Faculdade Cásper Líbero não se responsabiliza por custos extras do aluno, como por exemplo
hospedagem, passagem, combustível, estacionamento e alimentação.
VIII. Os reembolsos seguirão os seguintes procedimentos:
- Desistência do aluno, no prazo de 7 dias contados da data de contratação e que não tenha utilizado
o serviço: ressarcimento de 100% do valor pago.
- Desistência do aluno, antes do início do curso: ressarcimento de 100% do valor pago.
- Desistência do aluno, com até 50% de aulas transcorridas: ressarcimento de 50% do valor pago.
- Desistência do aluno, após o início do curso e depois de transcorridos mais de 50% das aulas: não
haverá ressarcimento do valor pago.
- Desistência pela Instituição por falta de quórum na turma: ressarcimento de 100% do valor pago.
IX. Os reembolsos referentes a pagamento via boleto terão o prazo de 15 dias úteis (crédito em conta
bancária do contratante, a contar do envio dos dados bancários) para serem realizados.
Os reembolsos referentes a pagamento via cartão de crédito terão o prazo de 15 dias úteis para estorno
na fatura do cliente. Em ambos os casos, devem ser solicitados pelo e-mail eventos@fcl.com.br.

Av. Paulista, 900 - São Paulo - SP
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