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Sobre o Professor 

Membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine), Diego Benevides 
é graduado pela Universidade de Fortaleza (Unifor) em Comunicação Social com 
habilitação em Jornalismo e pesquisa em ficção audiovisual seriada. Cursa pós 
graduação em Cinema e Linguagem Audiovisual pela Universidade Gama Filho (UGF) 
e é especialista em Assessoria de Comunicação. Atua na área de jornalismo cultural, 
crítica de cinema, webjornalismo, assessoria de comunicação, gerenciamento de 
mídias sociais e projetos culturais. Foi professor universitário na linha de Artes Visuais 
e Cinema do curso de Pedagogia da Universidade Vale do Acaraú (UVA) e atualmente 
é coordenador e professor do projeto Extensão Cinema. Desde 2006 atua como editor-
executivo, crítico de cinema e colunista do portal Cinema com Rapadura, sendo 
responsável também pela coluna semanal no jornal Diário do Nordeste. É colunista do 
programete Cineminha, na Rádio Beach Park, e autor do blog Precisamos Falar Sobre 
Cinema. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Artes do Vídeo, atuando 
principalmente nos seguintes temas: cinema, crítica de arte e educação. Recebeu o 
troféu de Melhor Roteiro e Melhor Curta pelo Júri Popular do 11º Noia – Festival de 
Cinema Universitário, em 2012, pelo curta “Não Vá Se Perder”.  
 

Público alvo 

O curso é direcionado aos estudantes e profissionais de todas as áreas da 
comunicação que queiram compreender a construção básica de roteiro para cinema, 
suas funções e estrutura. 

 

Ementa 

A Oficina Básica de Roteiro deve apresentar as funções, estrutura e formas de um 
roteiro de uma peça audiovisual, a partir de uma breve apresentação da linguagem 
audiovisual e seus elementos, dramaturgia, montagem do roteiro e introdução à 
realização. Os alunos terão aulas tanto de roteiro ficcional quanto documental e como 
produto do curso deverá ser elaborado um argumento ou roteiro por aluno. 

 

Conteúdo Programático 

1. Roteiro Ficcional (a estrutura e as funções do roteiro, ideia, tema, argumento, 
storyline, sinopse, escaleta, criação de personagens e diálogos, conflito, 
imagem, som, etc.) 

2. Roteiro Documental (objeto, argumento, pesquisa, entrevista, etc.) 
3. Avaliação de roteiros de filmes 
4. Elaboração de projetos 
5. Apresentação de roteiros  

 

Metodologia 

 Aulas expositivas; 
 Discussão de textos a partir de leituras individuais e/ou coletivas; 
 Exibição de exemplos cinematográficos; 
 Elaboração de um argumento ou roteiro de curta-metragem. 

 

Avaliação de Rendimento 

 Pontualidade e assiduidade; 
 Participação nas discussões e nas atividades; 
 Produção de trabalhos individuais e/ou grupais. 
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