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RESUMO
Com a expansão das telecomunicações e da internet, o audiovisual tem ganhado
mais força como forma de comunicação. Segundo a teoria dos dois canais,
informações que são transmitidas através do áudio em conjunto com imagens,
conseguem um nível maior de atenção e memorização do espectador, algo
importante para quem deseja anunciar produtos e serviços. Aproveitando-se deste
fato, este projeto de conclusão de curso consiste na criação de uma produtora
audiovisual denominada Action!, pois acredita-se que a demanda por produtos
dessa área crescerá cada vez mais, tanto para atender empresas quanto para o
entretenimento. Como objetivo deste projeto, pretende-se criar, por meio desta
produtora audiovisual, material audiovisual que atenda às necessidades de
divulgação de empresas da região, sendo este o tema do Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC), do Curso Técnico em Multimídia do Colégio Técnico de União da
Vitória (COLTEC), no qual uma empresa fictícia é criada para possibilitar o
desenvolvimento de um trabalho prático, em que seja possível exercitar as
ferramentas apresentadas durante todos os períodos do curso. Seguindo o modelo
padrão de TCC, esse projeto utiliza pesquisas sobre cinema, produção de vídeos,
iluminação e edição para construir a parte teórica; o modelo Canvas, do Sebrae,
para determinar os parâmetros da empresa; e softwares de design e edição, além
de equipamentos apropriados, como câmeras, tripés e iluminação, para o
desenvolvimento da parte prática do trabalho. Além dos resultados já obtidos, como:
criação de um site para portfólio e contato; criação da identidade visual da
produtora Action! e da criação de uma animação para divulgar a empresa; a
construção de dois roteiros de vídeo. Espera-se obter, ao final do projeto: um vídeo
de apresentação de produto e outros dois vídeos de curta metragem para
divulgação nas redes sociais; vídeos mostrando um pouco do funcionamento da
empresa, como um making off de gravação e de edição; e vídeos curtos com a
marca da empresa para compor o site. O TCC do COLTEC é de caráter prático,
mas tem uma base teórica nas disciplinas de empreendedorismo e nas disciplinas
específicas, em que se aprende uma introdução às teorias e práticas da produção
audiovisual. O projeto também pretende auxiliar no desenvolvimento de TCC´s de
colegas, incrementando seus trabalhos, enquanto suas empresas servem de
produtos para a produtora Action!. Pretende-se, dessa forma, integrar os dois
cursos técnicos do COLTEC, Informática e Multimídia.

1
2

Aluna do Curso Técnico de Multimídia do Colégio Técnico de União da Vitória - COLTEC.
Professor da UNIUV no curso de Publicidade e Propaganda. E-mail: prof.fernando@uniuv.edu.br

Palavras-chave: TCC; COLTEC; Multimídia; Audiovisual.

