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Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro PUC-RJ 
Departamento de Artes e Design 
DSG1717 Tópicos Especiais de Design XVIII Distribuição Audiovisual 
Prof. Dr. João A. Reis Junior (João Alegria) 

 

DSG 1717 2019-2 DAD/PUC-RIO ENCONTRO N. 01, 12 DE AGOSTO DE 2019 
 

TEMA Apresentação do curso e dos participantes  
 

OBJETIVOS 1. Compreender a organização do curso e seu propósito 
2. Identificar e entender a motivação dos participantes 
3. Apresentar a metodologia de sala de aula, as principais datas do 

semestre letivo e os critérios de avaliação 
4. Definição de Pitching e Documento de Projeto (“bíblia”), que 

deverão ser apresentados até o final do semestre letivo 
 

DURAÇÃO 2 horas 
 

ATIVIDADES 7h00 acolhida 
7h10 círculo de apresentação 
8h10 apresentação do programa do curso 
8h40 apresentação do conto Os Outros de Neil Gaiman 
9h00 encerramento 
 

DESCRIÇÃO Círculo de Apresentação 
Com os participantes organizados em círculo, cada um se apresenta, fala de 
suas preferências e características pessoais, explicando suas motivações 
para cursar a disciplina. Como imagina que ela será. O que espera 
aprender. O quanto está disposto a se dedicar. Ao final, celebra-se o 
compromisso mútuo e individual de responsabilidade com o curso. Como 
estratégia de dinamização do círculo, o professor prepara uma caixa com 
perguntas sobre o contato das pessoas com o audiovisual, envolvendo 
aspectos da memória pessoal e coletiva, história da tv e do cinema, 
aspectos técnicos e estilísticos. 
Apresentação do Programa do Curso 
Distribuição de cópias do Programa do Curso e leitura coletiva, 
esclarecendo as dúvidas, as referências bibliográficas e outros aspectos que 
não estiverem claros para os estudantes. 
Os Outros, Neil Gaiman 
Para dar suporte às atividades do semestre, embasando os projetos e 
avaliações, será utilizado o conto Os Outros, de Neil Gaiman. As cópias do 
conto serão distribuídas já no primeiro encontro, para que os estudantes 
possam ler e começar seus apontamentos já para o segundo encontro. 
 

PREPARAÇÃO Não há preparação prévia dos estudantes para o primeiro encontro. 
REFERÊNCIAS  
MATERIAIS Cópias do Programa de Curso e do conto Os Outros; caixa com perguntas 

sobre o audiovisual (30 perguntas). 
LOCAL PUC-Rio, Sala I003 (IAG) 
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