
  

 

Edital – TV PUC produzirá TCCs de alunos  

 

A TV PUC SP se compromete a produzir 02 Trabalhos de Conclusão de Curso com suporte em 

vídeo a partir de projetos de alunos graduandos em Jornalismo e em Multimeios. 

 

Objeto 

O apoio consiste em: 

. Apoio de produção: sugestões de procedimentos, formulários de autorização, apoio de 

escritório; 

. Apoio técnico de gravações de imagens; 

. Apoio técnico de edição e finalização; 

. Acompanhamento e sugestões de desenvolvimento do projeto e; 

Para um programa que tenha 30 minutos de duração (sugerida) serão concedidas 05 diárias de 

gravação e 40 hs de edição. 

Observação: o aluno  pode complementar os recursos da TV PUC com recursos próprios. Se 

pertinente, esta informação deverá constar no Projeto apresentado pelo aluno. 

 

Inscrição e datas 

Aceitam-se inscrição de grupos de alunos, conforme as regras do Departamento de Jornalismo. 

A inscrição será on line, aberta desde xx/yy/2014 até o dia 15/03/2014. 

O resultado será publicado dia 5 de abril de 2014. 

 

Critérios de escolha  



Os trabalhos serão selecionados a partir de projetos a serem apresentados em formato a ser 

decidido pelos professores do Depto de Jornalismo. 

Os critérios serão os seguintes critérios (sem ordem de importância): 

. Originalidade na abordagem do tema (alternativamente: relevância do tema); 

. Factibilidade do projeto, o que inclui contrapartidas da equipe; 

. Qualidade de apresentação do projeto  (redação, clareza). 

 

Processo de Seleção 

Os projetos serão selecionados por uma banca composta de professores-orientadores  e um 

profissional de produção da TV PUC 

Condições gerais 

O grupo de alunos se compromete a cumprir todas as exigências e restrições no que toca à 

liberação de direitos autorais, providenciando assinatura nos documentos de autorização de 

uso de imagens, arquivos, trilha sonora,  etc. O grupo de alunos NÃO UTILIZARÁ imagens ou 

sons sem os devidos direitos. 

O vídeo final será de autoria do grupo de alunos, com produção da TV PUC. 

Ambas as partes (alunos e TV PUC) serão livres para divulgar o trabalho, inscrevê-lo em 

festivais e mostras, exibi-los em TVs de caráter público, Internet e Redes, desde que não haja 

lucro. Eventual prêmio será dividido em dois: grupo de alunos e TV PUC. 


