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2009 
 

Aqueles que ainda não se inscreveram terão até o dia 1º de dezembro para gravarem 

seus vídeos e encaminharem seus formulários de inscrição para participar da oficina. 

 

O Geração Futura Universidades Parceiras é um projeto que visa a fortalecer o laço 

entre as Universidades e o Canal Futura, através da participação dos alunos em uma 

Oficina de Produção de Vídeo. Estudantes de todo o país irão ver de perto como 

funciona o Canal Futura, participarão de seminários, palestras e workshops e, na volta 

às suas Universidades, produzirão um vídeo que será exibido em rede nacional. 

 

Podem se inscrever jovens a partir de 18 anos, estudantes do 4º, 5º ou 6º períodos dos 

cursos de Comunicação Social de qualquer universidade parceira do Canal. Para 

participar, o estudante deve realizar um vídeo de até um minuto que tenha como tema as 

variações lingüísticas. Em seguida, basta postar o vídeo no Youtube, preencher o 

formulário de inscrições e mandá-lo para o e-mail: geração.universidades@futura.org.br 

até o dia 1º de dezembro. 

 

Sobre o vídeo 

O vídeo deve ser realizado com recursos simples (câmera fotográfica, celular) e ter 

como tema principal as variações lingüísticas, com foco na diversidade brasileira de 

sotaques, expressões, gírias e ditados populares. A peça deve explorar a região e 

mostrar, de forma criativa, hábitos lingüísticos que sejam peculiares àquele lugar e ter, 

no máximo, um minuto de duração. 

 

A oficina 
Os alunos selecionados participarão da oficina entre os dias 9 e 20 de fevereiro de 2009 

na sede do Canal Futura, no Rio de Janeiro. Ao retornar à sua Universidade, os alunos 

deverão se integrar à TV universitária e produzir, gravar, editar e finalizar o vídeo 

correspondente ao roteiro elaborado durante a Oficina. 

 

Os vídeos produzidos pelos estudantes serão creditados a eles e às Universidades 

Parceiras responsáveis pela execução do projeto e exibidos em rede nacional pelo Canal 

Futura. 

 

Para se inscrever, baixe o regulamento e o formulário de inscrições. 

 
http://arquivos.frm.org.br/Publico/Bia%20Thompson/GERACAO%20INSCRICAO%20FINAL.zip 

 

Mais informações: 

www.futura.org.br 

(21) 3232-8972 


