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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES

Comunicado
A Congregação da Escola de Comunicações e Artes, em reunião
ordinária realizada em 26.09.2018, aprovou a inscrição do Prof. Dr.
Roberto Franco Moreira, ao concurso para a obtenção do título de LivreDocente junto ao Departamento de Cinema, Rádio e Televisão, na
especialidade de “Dramaturgia do Audiovisual”. Programa: 01.
Conceitos fundamentais da dramaturgia: motivação; verossimilhança;
enredo e história; situação dramática e conflito; 02. Estrutura da obra e da
cena: progressão dramática, ação, reação, climax e resolução; 03.
Construção de personagem: ativo e passivo; esférico e plano, gênese e
história pregressa, arco dramático; 04. Aspectos práticos da atividade de
escrita: a atuação profissional do roteirista, o roteirista no processo de
produção; 05. Processo de desenvolvimento de ideias: a criação de
argumentos, identidade criativa, o processo colaborativo e improvisações;
06. A dramaturgia em ação: diálogos, ação física e o comportamento dos
personagens; 07. Organização do tempo e espaço: locações, objetos e
cenários; elipses, cronologia e não-linearidade; 08. Formatos utilizados
durante o processo de desenvolvimento: pitching, logline, sinopse,
argumento, argumento desenvolvido, escaleta e roteiro; 09. Gêneros
aristotélicos: épico, lírico e dramático; 10. Gêneros industriais: comédia,
drama, suspense, melodrama, policial, fantasia e ação; 11. Dramaturgia
seriada para a televisão e internet: sitcom, série dramática, telenovela,
minissérie e reality-show; 12. Dramaturgias no processo de realização
audiovisual; 13. A dramaturgia em obras de não ficção; 14. A dramaturgia
da forma audiovisual; 15. As fronteiras da narrativa audiovisual.
Integram a Comissão Julgadora, aprovada na mesma sessão, os Profs.
Drs: Maria Dora Genis Mourão/Professora Titular/CTR/ECA (1º
Presidente), Esther Império Hamburger/Professora Titular/CTR/ECA (2º
Presidente), Jorge Coli/Professor Titular/UNICAMP, Hélio Seixas
Guimarães/Professor Associado/FFLCH e Arthur Autran Franco de Sá
Neto/Professor Associado/UFSCAR, como Membros Titulares e os Profs.
Drs: Rubens Luis Ribeiro Machado Júnior/Professor Titular/CTR/ECA, Luiz
Fernando
Ramos/Professor
Associado/CAC/ECA,
João
Luiz
Vieira/Professor Titular/UFF, Antônio Carlos Amâncio da Silva/Professor
Titular/UFF e Fernão Vitor Pessoa de Almeida Ramos/Professor
Titular/UNICAMP, como Membros Suplentes.
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