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A profissão- AUDIOVISUAL  

 

 

 

 

Seguindo o conceito da revista Guia 

do Estudante, podemos confirmar 

que o profissional formado em 

audiovisual atua numa área que 

englobam os meios de comunicação 

fundamentais nos dias de hoje. Por 

mesclar vários tipos de meios de 

comunicação, essa profissão tem 

aspectos muito parecidos com os 

cursos relacionados às artes, como 

artes cênicas, artes visuais e 

também na área da comunicação, 

como exemplo comunicação social.  

O curso abrange diferentes 

áreas e, sendo assim existem 

muitas possibilidades no mercado 

de trabalho.O profissional dessa 

área aplica técnicas que podem ser 

usadas na forma decriar, produzir, 

vincular programas de TV, 

programas de rádio, produzir 

animações, atuar na produção de 

filmes para cinema, curta 

metragens, documentários, atuar na 

internet, e tudo mais que possa 

estar ligado à imagem e sons.  

Segundo o site Guia do 

Estudante os profissionais que 

atuamno rádio e na TV, possuem a 

função de elaborar a programação 

jornalística, esportiva e de varieda-

des, dirige e edita os programas, 

supervisionando a equipe de 

gravação e o trabalho dos produto-

res. Escolhe o cenário, prepara os 

entrevistados e os argumentos. 

Pode atuar ainda como apresenta-

dor.Já na área de cinema e vídeo, o 

profissional escreve roteiros, esco-

lhe os atores, diretores de arte e 

técnicos. Faz o cronograma das 

filmagens e viabiliza a locação e os 

equipamentos que serão usados. 

Determina a iluminação e edita as 

cenas. Trabalha também na 

produção executiva, direção de 

atores e cenas, assistência de 

Vídeo, Áudio e Imagem, os princípios desse ramo. 
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direção, montagem de imagens e captação e finalização do som.

Relação entre o curso audiovisual e o 

curso técnico de multimídia 

Os dois cursos são bastante parecidos e formam profissionais para atuar nas 

mesmas funções. A diferença maior é na formação do bacharel, que normalmente tem 

mais disciplinas da área humanística e de comunicação social. Já o tecnológico foca 

nas matérias práticas da produção audiovisual. 

 

Por ser um curso com grande semelhança com a comunicação social, não 

existem muitos bacharéis em audiovisual, mas atualmente essa situação vem 

mudando. O curso conta com disciplinas como comunicação, cultura e sociedade e 

teoria da comunicação, podemos citar outras disciplinascomplementares que são 

fundamentais na formação do profissional e na área de maior interesse, são elas: 

direção de atores, direção de artes, roteiro de rádio e grafismo eletrônico. 

 

 A linguagem audiovisual dos meios de comunicação  está presente no curso, 

bem como, existem matérias muito semelhantes ao curso de rádio e TV e Cinema. Nos 

anos iniciais do curso são ministradas matérias de história e teorias da comunicação 

audiovisual. Em algumas instituições é exigida a escolha da aérea de especialização 

que pode ser pode ser em produção, roteiro, direção, direção de fotografia, som, 

hipermídia, montagem e edição ou pesquisa.O curso dura em média 4 anos. 
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Áreas que você pode atuar 

O curso de audiovisual é bem abrangente, dessa forma o aluno formado, está apto para 

trabalhar em diversas áreas ligadas à 

comunicação e imagem.Vejamos a seguir algumas 

 áreas onde esse profissional pode atuar, pesquisados pela 

revista Guia do Estudante 

Roteiro e produção de filmes 

 Narrar e escrever textos para novelas, diálogos para 

 programas de TV e rádio, filmes, mini-séries,  

desenhos etc. Criar ou adaptar histórias, como por 

 exemplo, a história de um livro para o cinema.  

Produzindo,pode cuidar daestrutura necessária para  

a execuçãode programas tanto de rádio como de 

 TV,bem como um vídeo ou um filme. 

Além de poder selecionar planos, 

criar controle de filmagem ou  

gravação,contratação de equipes 

tanto de arte quanto técnica, 

providenciar figurino,maquiagem e 

 transportes de matérias. 

Edições 

Ordenar, fazer montagens dos materiais,  

cenas de filmes, vídeos ou programas 

de TV. A edição ou criação do som,  

mixar ou editar trilhas e sons de filmes  

ou vídeos, e edição final de cenas de filmes. 

Filmagem 

Cuidar da parte fotográfica do filme,  

incluindo iluminação e definição de  

ângulos de filmagem. 
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Técnica  

Manusear equipamentos utilizados na filmagem, gravação de sons e de imagens, iluminação, 

edição e fotografia. Na parte dos sons é possível também escolher equipamentos e 

microfones para utilização. 

Criação e coordenação 

Realizar projeto de um programa,elaborar vinhetas e chamadas para TV e rádio. Definir o tipo 

de programa,horário e público alvo e, dessa forma definir a linha da emissora. 

Direção 

Definir a qualidade, linguagem, supervisionar o trabalho da produção assim como da equipe 

técnica no rádio ou na TV. No cinema, cuidar das diversas atividades para realização de um 

filme, desde a contratação até a orientação dos atores em cena e a própria edição do filme ou 

vídeo.  
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Animação e 

Audiovisual 

 

Agora vamos destacar o processo de Animação.  Podemos chamar de animação 

de imagens, um seguimento de imagens parecidas que simulam um movimento.  

Podemos usar como base o site Wikipedia – que por ter autoria pública, 

apresenta um conhecimento público  para esclarecer melhor como funcionam os tipos 

de animação. Para que uma animação pareça real, isso é, haja uma ilusão de 

movimento contínuo, é necessário que as imagens sejam vistas numa velocidade de 16 

imagens por segundo ou mais. As animações podem ser feitas com imagens 

desenhadas que depois são fotografadas, como por exemplo a animação digital, o 

stopmotion e o claymotion.  

 

As animações feitas por desenho manual são as mais simples e antigas, tendo 

começado no século XIX na Europa ,como é informado no site Wikipedia. Este tipo de 

animação para ser feita  exige trabalho e às vezes é entediante porque desenhar 

imagens semelhantes demanda muito tempo e esforço, embora possa trazer precisão, 

se feito bem. Após desenhadas, as imagens são fotografadas e aparecem 

seguidamente. Um exemplo seriam filmes como “A Branca de Neve” e “A pequena 

sereia” dos estúdios Walt Disney. 

A animação digital é feita a partir de programas de computação gráfica. Este tipo 

de animação é recente, podendo ser em 2D ou 3D e é muito usada em filmes de 

animação e em projetos de design por ser mais prática e precisa. A animação digital 

cria modelos virtuais com esqueletos, que possuem olhos, cabelos e etc que facilitam a 

visualização por inteiro do modelo. Exemplos são “Procurando Nemo” e “Monstros 

SA” também do estúdios Disney em parceria com a companhia de animação Pixar. 

O stopmotion é um tipo de animação que ao invés de ter suas imagens 

desenhadas ou computadorizadas, tem fotos de modelos em que se fazem pequenas 

mudanças, e que depois de seguidas, simulam um movimento. O stopmotion foi muito 

usado como alternativa para efeitos especiais, como na primeira edição de “Guerra nas 

Estrelas”. 

E existe o claymation que é um tipo de stopmotion que usa modelos feitos de 

massa de modelar. Estetipo de animação é a mais usada em animações infantis como 

“Fuga das Galinhas”, “O Íncrível mundo de Jack”, “Mary e Max, uma amizade diferente” 

e “A noiva cadáver”. 
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O curso de Audiovisual na Universidade de São Paulo (USP)

Audiovisual na USP é um dos cursos mais 

prestigiados. Os alunos aproveitam para 

desenvolver sua criatividade e aproveitam 

o que possuem para a produção de  

variados tipos de artes.Grupos de estudos 

e discussão são bem desenvolvidos e 

ajudam os alunos a expressarem as suas 

idéias e um imenso aprendizado. 

Uma característica desse curso na USP 

que podemos citar é que seu desenvolvi-

mento possui um grande domínio de 

exercícios práticos curriculares. É 

necessário também o aluno escolher uma 

determinada especialização ao longo do 

curso.A USP criou grandes possibilidades 

de desenvolvimento individual como 

projetos de extensão,laboratórios bem 

capacitados,bolsas de iniciação científica,o 

que abrem muitas portas para os futuros 

profissionais. 
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Os 7 melhores cursos de audiovisual. 

A tabela a seguir indica as 7 melhores Universidades para o curso de Audiovisual 

Nome da faculdade Estrelas 

Universidade de Brasília (UnB) ★★★★ 

Universidade Federal Fluminense (UFF) ★★★★ 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC - Rio) ★★★★ 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ★★★★ 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) ★★★★ 

Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) ★★★★ 

Universidade de São Paulo (USP) ★★★★ 

 
* lista em organizada por estado e ordem alfabética 
*Dados do GUIA DO ESTUDANTE Profissões Vestibular 2012.  

 

Observação: Dependendo da unidade escolar, os nomes dos cursos podem mudar. O curso de 

artes visuais, também recebe o nome de Cinema e Audiovisual; Produção Audiovisual; Audiovisual 

e Novas Mídias; Audiovisual; Cin. de Anim. E Artes Dig.; Cin. de Anim.; Cin. e Realiz. Audiovisual; 

Cin. e Vídeo; Cin.; Comun. Soc. (cin. e mídias dig.); Comun. Soc. (cin. e vídeo); Comun. Soc. (cin); 

Comun. Soc. (midialogia); Comun. Soc. (prod. em mídia audiovisual); Comun. Soc. (realiz. 

Audiovisual); Imagem e Som.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P
ág

in
a1

1
 

Entrevista com Angelita Soares 

Nós da Revista do Vestibulando organizamos uma entrevista com um profissional de Audiovisual, que é a 

mini-empresaria Angelita Soares, da companhia Almeida e Arte. 

Entrevistador: Aryani de Almeida 

1) Em que área do setor de Audiovisual a senhora trabalha? 

Eu abri uma mini-empresa de publicidade que promove cartões de aniversário, folhetos publicitários, 

cartazes e o que mais for relacionada a essa área. Eu trabalho mesmo na área visual da empresa, como 

Comunicação Visual. 

2) Que curso profissionalizante você fez para trabalhar nesta área? 

Na verdade eu não fiz faculdade em Audiovisual, mas é essa a área que eu mais trabalho. Eu sou bacharel e 

tecnóloga em Publicidade e Marketing, me especializei mais nessa área de montar a imagem da empresa 

pela publicidade, mas acabei mexendo mais com o designer publicitários das empresas e também com a 

parte gráfica. 

3) Quais características você acredita 

serem as mais essenciais para 

quem quer trabalhar neste ramo? 

Com certeza a pessoa tem que ter 

criatividade e mente aberta. Isso eu 

considero o mais importante, porque foi 

isso que me incentivou a pensar em seguir 

nesta área. Depois vêm os contatos. Em 

Artes Visuais existem muitas pessoas 

incrivelmente talentosas e pra conseguir se 

destacar você tem que conhecer gente. 

Ainda mais porque par se iniciar um 

carreira sem ter trabalhado antes, você tem 

que conhecer cicrano, falar com fulano e 

assim vai. 

4) Logo, você considera o mercado de comunicações visuais competitivo? 

Então, foi o que eu tinha falado antes: tem que ter contatos. Tem bastante gente boa se formando nessa 

área e é cabeça nova, que está antenada com as coisas que tão passando na atualidade, com a mídia virtual e 

tudo mais. Então são competidores bem preparados. Se você quiser entrar nessa área tem que ir de cabeça 

porque está bem competitivo mesmo. 

5) Algum comentário a mais para os nossos leitores vestibulandos? 

Eu quero falar que trabalhar que essa parte de Comunicações Visuais, Artes visuais, Multimídia ou 

Audiovisual é super interessante. Eu poderia definir como os novos artistas do mundo capitalistas (risos). Eu 

me identifiquei muito com essa área e eu tenho certeza que muitos jovens iam se interessar também. 
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A Profissão - Relações 

Públicas  

 

Neste artigo, falaremos sobre o curso de graduação de Relações Públicas e 

suas características. 

Abordaremos sobre os ramos de atuação no mercado de trabalho e caracte-

rística do profissional. 

Segundo o site Guia do Estudante, um site muito visitado por estudantes, o 

curso de Relações Públicas tem uma função administrativa distinta, que ajuda a 

estabelecer e manter linhas mutuas de comunicação, entendimento, aceitação e 

cooperação entre a organização e os seus públicos; envolve a gestão de problemas 

ou temas importantes; ajuda a administração a manter-se informada sobre a opinião 

pública e pronta a responder perante ela; define e sublinha a responsabilidade da 

administração em servir o interesse do público; ajuda a administração a ficar a par 

da mudança e a usa-la, serve como um mecanismo de aviso prévio para antecipar 

modas; usa a pesquisa e uma comunicação racional, sã e ética como ferramentas 

principais 

Relações públicas abrange uma vasta área  de atuação no mercado de 

trabalho,podemos citar alguns como:Advogado jurista, Assessor parlamentar 

Especialista em comércio exterior, Especialista em relações internacionais, 

Funcionário de atendimento ao cliente, Gerente de recursos humanos, Gerente 

imobiliário, Jornalista, Publicitário, Caixa, Tradutor e intérprete. 

Estas são só algumas áreas onde o profissional de Relações Públicas pode 

atuar. 

De acordo com o site sinprorp, (sindicado dos profissionais de Relações 

Públicas), sobre o perfil do profissional é correto afirmar que tende a ser um 

profissional com:Autoconfiança; boa aparência; boa memória; bom humor; 

capacidade de comunicação; capacidade de convencimento; capacidade de decisão; 

capacidade de lidar com o público; capacidade de ouvir sugestões e críticas; 

desembaraço; dinamismo; discrição; facilidade de expressão; facilidade; senso de 

responsabilidade; simpatia; sociabilidade. 
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Relação entre o curso de graduação em Relações 

Públicas e o curso técnico de administração 

 

Como foi dito no artigo anterior 

quedava sobre a definição de Relações 

Públicas, o curso de graduação de 

relações publicas é muito abrangente, ele 

pode ser direcionado tanto para pessoas 

que gostam de trabalhar com eventos, 

empresas, ensino ou política e muitos 

outros. É uma boa opção para quem tem 

medo de entrar na faculdade e correr o 

risco de não gostar do 

curso. 

Mas para quem 

ainda não sabe se relações 

públicas é o curso certo, há 

uma opção dentre os cursos 

técnicos, que são cursos 

mais rápidos que os de 

graduação. 

Esse curso seria o de técnico em 

administração. Que segundo o Centro 

Paula Souza, autarquia do estado de São 

Paulo que junto a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência e 

Tecnologia, administra 204 Escolas 

Técnicas (Etecs) e 55 Faculdades de 

Tecnologia (Fatecs) estaduais em 158 

municípios paulistas.   

De acordo com pesquisas feitas 

no próprio site da administração das Etecs 

o curso técnico tem a duração de um ano 

e meio e abordam conceitos de economia 

básica, recursos humanos, elaboração de 

documentos, estratégia, marketing e até 

psicologia.  

As duas áreas, relações públicas 

e administração, têm uma grande 

variedade para se trabalhar nas 

respectivas áreas de atuação, o que faz 

com que o mercado das 

duas profissões nunca fique 

escasso. 

Uma dica para os 

leitores, é que esse novo 

“mercado” está atrás de 

profissionais criativos, e 

principalmente com espírito 

empreendedor, e por mais que você ache 

que não é bom com relação ao 

empreendedorismo ou tenha a 

criatividade ruim não se desespere. 

Você pode achar que não há 

como aprender certas coisas, mas você 

aprende a ter técnicas especiais para lidar 

com certos, “monstros” que o aterrorizam, 

como a falta de criatividade ou o medo de 

se arriscar e ser empreendedor. 
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Entrevista com Patrícia Almeida 

Nós da Revista do Vestibulando organizamos uma pequena entrevista com a profissional 

da área de Realções Públicas, Patrícia Almeida. 

Entrevistadora Jennifer de Jesus 

1- O que faz o profissional de Relações Públicas? 

O profissional de Relações Públicas,tem um amplo mercado de atuação,no meu caso eu 

trabalho com a parte de imagem empresarial,além de organizar eventos para empresas. 

2- Qual Curso você fez? 

Além da faculdade de Relações Públicas,fiz curso de administração e eventos. 

3- Qual  perfil destacante do profissional da área? 

Ele deve ser dinâmico,e estar sempre ligado a tendencias empresarias ,além de ser 

carismático. 

4- Algum conselho para o quem pretende cursar Relações Públicas? 

Meu conselho é simples,corra atrás e se empenhe bastante assim conseguirá sucesso  
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Editor Entrevista – De filho para pai 

Neste setor da revista apresentamos toda semana, uma entrevista diferenciada que os 

próprios editores selecionaram. Nesta edição nós decidimos entrevistar as nossas próprias 

mães, para sabermos qual é a opinião que elas têm sobre o futuro de seus filhos. 

Editor: Laís Ribeiro 

 Entrevistada: Maria de Lourdes Ribeiro Vilas Boas, 40 anos, casada, micro empresaria 

 

Editor: Mariana Egydio 
 Entrevistada: Valdeide Jesus de Oliveira Egydio, 53 anos, casada, Assistente Social 
 
Editor: Gabriele Carvalho 
 Entrevistada: Maria de Fátima de Carvalho Souza, 42 anos, casada, operadora de 
atendimento 
 

1- Você faz o que gosta? O que te levou a fazer o que você faz?  

Maria de Lourdes- Sou dona de uma farmácia. Mesmo não sendo o meu sonho, batalhei 
para o bem de minha família. Você acha que seu filho deve fazer o que gosta ou algo que 
dê muito dinheiro? 

Valdeide Jesus- Gosto muito e me sinto realizada. Escolhi fazer serviço social porque é 
algo com que me identificava na época, e além de tudo eu acredito na minha profissão. 

Maria de Fátima- Sim, pois gosto de trabalhar com o público. Não cursei uma faculdade, 
não tive muitas opções de escolha então este trabalho foi o que mais se encaixou com meu 
perfil! 

2- Você acha que seu filho deve fazer o que gosta ou algo que dê muito dinheiro? 

Maria de Lourdes- Depende, nos dias de hoje nem sempre o que ele gosta lhe dará um 
bom futuro. 

Valdeide Jesus- Acho que ela deve fazer o que bem entender, eu não posso falar o que 
ela deve ou não fazer, isso é uma escolha que afetará seu futuro. Como mãe eu a 
aconselharia a fazer o gosta. 

Maria de Fátima- Essa é uma questão complicada, pois sabemos que no mundo em que 
vivemos o dinheiro é de extrema necessidade, e passar anos estudando para não ter um 
trabalho com uma boa remuneração é difícil, mesmo fazendo o que se gosta! Em minha 
opinião, indicaria meu filho a fazer algo que tenha uma boa remuneração e mais pra frente 
quando ele tivesse uma estabilidade financeira, fizesse algo que goste, porque não adianta 
nada ser bem pago, sendo que não se faz o que gosta! 
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3- Se seu filho fosse estudar fora o que você faria? Tentaria pagar uma faculdade 
na cidade onde vocês moram? 

Maria de Lourdes-  Depende do momento, se estivesse condições financeiras e fosse da 
vontade dele sim, porque não? Qual conselho você daria agora para seu filho, que esta 
prestes a fazer o vestibular? 

Valdeide Jesus- Meu filho mais velho já estuda fora, ele saiu de São Paulo para fazer 
faculdade no interior. É claro que seria bom se eles ficassem perto de mim (risos), mas eu 
apoio eles em estudarem aqui em São Paulo ou fora, sabendo que eles podem fazer uma 
boa faculdade boa, só que fora, eu não pagaria só para tê-los perto, isso é egoísmo 
(risos).” 

Maria de Fátima- Eu iria analisar a situação, ver se compensa porque estudar fora não é 
tão simples assim, exige gastos e ás vezes pode ser que valha mais a penas pagar uma 
faculdade na nossa cidade do que em outra! Mas julgando pela qualidade de ensino, pela 
qualidade da universidade se estudar fora fosse a melhor opção para o futuro do meu filho, 
aceitaria e apoiaria! 

4- Qual conselho você daria agora para seu filho, que esta prestes a fazer o 
vestibular? 

Maria de Lourdes- Aconselharia a estudar e tentar fazer o melhor, se der deu se não der 
não tem problema algum. 

Valdeide Jesus- Que ela fique calma, é uma menina de muito potencial, muito inteligente 
que deve confiar em si mesma 

Maria de Fátima- Escolher bem o curso que deseja fazer antes de prestar o vestibular,para 

depois não se arrepender e perder tempo! 
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