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Como fazer um orçamento? 
Tipos e modelos de orçamento. 
- Orçamento (mostrar anexo) 
Administrando diferentes tipos
de projetos.

Para que serve o cronograma?
Como fazer um cronograma?
- Modelo de cronograma
Desenho de equipe baseado na
decupagem.
- Hierarquia de trabalho 

Analise técnica e decupagem.
Pesquisa de locação / Escolha
da locação
Solicitações e autorizações
Pesquisa de elenco
TVT
Laboratórios / Ensaios
Contrato de elenco (anexo)
Termos de autorização de imagem
(anexo)
Alvará infantil e autorização menor de 18
anos (até 18 anos) (anexo)

03 - O orçamento. 

 
04 – O cronograma

 
05 – Pré – Produção Etapa 1

Como é um briefing  ou roteiro?
Anexo: briefing, roteiro exercício 
Entendendo a decupagem do
diretor.
Explicação do exercício
O produtor e sua decupagem.
Decupagem do diretor 

01 – O Produtor.
·     
O que faz um produtor?
 
O trabalho do produtor está ligado a questões
conceituais e técnicas, lidando com recursos
humanos, artísticos, materiais, financeiros e de
planejamento. 

Produtor executivo: é o responsável pelo
orçamento e captação de recursos.

Diretor de produção: administra os recursos
e atua diretamente com os outros membros da
equipe, encontrando soluções para o dia a dia
do projeto.

Para diferenciarmos melhor as 2 funções o
diretor de produção ou em alguns projetos
pode ser um único produtor, é quem cuida de
toda a infraestrutura, o produtor executivo é
quem consegue ou tem o dinheiro para que o
projeto aconteça.
·     
Funções e hierarquia no cinema

Diferentes tipos projetos audiovisual.
 

02 – O Briefing / Roteiro.
·     
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Aqui você vai aprender todo o
trabalho de produção do brifefing,
roteiro à finalização e distribuição



20
VAGAS

Mais feedbak

20
HORAS

de aula ao vivo

08
EXERCÍCIOS

+ Bibliografia e
Filmografia

Contratação Equipe 
Lista de Equipe 
Valores de equipe 
Visita técnica 
Lista de equipamentos
Produção de: Figurino / Objeto
Termos de responsabilidade

Documentos para filmagem
Ordem do dia
Plano de Filmagem
Como funciona o set de
filmagem?
Desprodução

A Prestação de contas
Planilha de todos os setores que retiraram verba
Planilha do orçamento geral 
Processos da pós produção 
Edição / Finalização
Sonorização

Diferentes projeto 
Tipos de obra audivisual

O que é responsabilidade da Equipe
Técnica
Vestimentas apropriadas
Segurança no trabalho (e pandemia)
Ética  
Valor dos equipamentos
Responsabilidade social e Mais

06 – Pré – Produção Etapa 2

07 – A filmagem
·     

 
08 – O fechamento  - Pós produção 
·   

09 - Como produzir diferentes projetos.

 
10 - Ética e Segurança no trabalho
·              

02
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