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Estagiário Licenciatura em computação 

Fernando Guimarães Silva 

Multimidia 

11ª Atividade 

 

➢ Neste trabalho será desenvolvido um roteiro, para produção de um 

vídeo. 

Parte 1 

✓ O tema do roteiro é livre. 

✓ Poderá ser feito em Grupo de 2 a 5 alunos ou individual 

✓ No roteiro deverá ter a explicação do tema proposto. 

✓ Entrega do roteiro até 30/08/2019. (Data definida pelos alunos) 

Enviar para o e-mail fernandoguimaraessilva@gmail.com  

No assunto: tema do roteiro, no corpo do e-mail, nome dos 

integrantes, arquivo do roteiro. 

✓ Atrasos não justificados, será avaliado em 70% da nota 

✓ Roteiros plagiados da internet não serão aceitos 

✓ Quem não entregar o roteiro, procurar o Professor Walteno. 

 

Parte 2 

Produção do vídeo 

Tempo do vídeo 120 a 300 segundos. (Decidido em sala de aula) 

 

A) Será sorteados os roteiros, não podendo desenvolver o vídeo do 

próprio roteiro criado pelo grupo, 

B) No início do vídeo devem aparecer: 1 - Nome da disciplina, 2- Título 

do vídeo, 3 – nome dos alunos do grupo.  

C) No final do vídeo devem aparecer: 1 - Nome dos roteiristas, 2- Título 

do vídeo, 3 – nome dos produtores, 4 - Nome da disciplina, 5 - data 

da produção  
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D) Mandar o vídeo ou o link no grupo do whatsapp da disciplina ate o 

dia 10/09/2019 as 13 horas. 

 

E) Atrasos não justificados, será avaliado em 70% da nota 

F) Vídeos plagiados da internet não serão aceitos 

G) Quem não entregar o vídeo, procurar o Professor Walteno. 

 

 


