MAPA DE EXIBIÇÃO
I Mostra Audiovisual
do Grupo Unis

1

MINIDOCUMENTÁRIOS
Nome da obra: Arte... O que é arte
Tempo: 4 min
Categoria: Minidocumentário
Sinopse: Para você, o que é ARTE? Esse minidocumentário apresenta o diálogo entre a
linguagem cinematográfica, artes plásticas, literatura e tatuagem, transformando todas
essas manifestações artísticas em uma expressão única.
Nome da obra: Bastidores do clipe "Chaos by Madness" da banda INCURSE
Tempo: 4 min
Categoria: Minidocumentário
Sinopse: Bastidores do videoclipe "Chaos by Madness" da banda INCURSE
Nome da obra: Policial instrutor do PROERD
Tempo: 7 min 45 seg
Categoria: Minidocumentário
Sinopse: No ano de 2016, alunos de Jornalismo do Centro Universitário do Sul de Minas –
Unis-MG fizeram a Assessoria de Imprensa de programas da Polícia Militar de Varginha. Uma
das ações realizadas para a promoção das atividades foi um vídeo com o depoimento de um
policial que há anos é instrutor no PROERD (Programa Educacional de Resistência às
Drogas). Nele, Sargento Darlan conta a história do trabalho com as crianças. Além do militar
no vídeo também foram gravados depoimentos de uma ex-aluna e de colegas de trabalho
do policial que falaram sobre a dedicação do Sargento para com o serviço.
No minidocumentário foram usadas imagens, com aspectos em off, onde aparece parte da
produção compondo o cenário, além das gravações de entrevistas feitas em externas. Na
ocasião, também se aproveitou a oportunidade para divulgar o evento que seria realizado
pela PM.
Nome da obra: Colorido
Tempo: 2 min 34 seg
Categoria: Minidocumentário
Sinopse: Uma das personalidades que certamente marca a vida de centenas de estudantes,
principalmente aqueles relacionados à comunicação no Grupo Unis, é Luiz Antônio de Jesus.
Conhecido como Colorido, esta figura paternal se destaca por ser companheiro e amigo
tanto dos colegas de trabalho quanto dos alunos, motivo pelo qual é sempre lembrado
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carinhosamente por todos que tem e/ou tiveram a oportunidade de conviver com ele.

ANIMAÇÕES
Nome da obra: 3 coisas que você não sabia sobre o universo
Tempo: 31 seg
Categoria: Animação
Sinopse: Esta animação apresenta 3 curiosidades possivelmente desconhecidas sobre o
universo de uma forma divertida. Inspirado no famoso estilo de vídeo draw my life onde o
protagonista desenha e narra sua história.
Nome da obra: Protesto contra o sistema
Tempo: 1min e 11 seg
Categoria: Animação
Sinopse: Esta animação inédita traz a dicotomia entre protesto e repressão. De um lado o
cidadão, revoltado com as condições impostas pelo sistema; do outro, uma máquina grande
e poderosa que esmaga essa voz questionadora. Utilizando a linguagem visual do cinema
expressionista alemão, arquitetura gótica e surrealismo, esta obra nos mostra de forma
extremamente lúdica o resultado deste conflito entre cidadão comum e sistema. Direção:
Rafael "Parada" de Almeida Moreira.
Nome da obra: Paulo Palito
Tempo: 30 seg
Categoria: Animação
Sinopse: Em uma caixa de fósforos não muito distante, vive um palito diferente em meio
aos seus semelhantes. De nome Paulo e gravata borboleta no pescoço, ele conta toda sua
história dentro daquele ambiente pequeno, cheio de outros tantos palitos que nunca
chegam para lá.
Nome da obra: Desenhando a história do PROERD
Tempo: 1 min e 38 seg
Categoria: Animação
Sinopse: No ano de 2016, alunos de Jornalismo do Centro Universitário do Sul de Minas –
Unis MG fizeram a Assessoria de Imprensa de projetos realizados pela Polícia Militar de
Varginha. Uma das ações realizadas para a promoção dessas atividades foi o vídeo
Desenhando a História do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas).
Como o programa trabalha com crianças e jovens, no vídeo optou-se por uma linguagem
que atendesse esse público. De maneira simples e objetiva, desenhos do Daren (leão
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símbolo do PROERD) e de locais e objetos, aliados à narrativa, contaram a história do
programa.
O recurso utilizado para a gravação do vídeo foi o Draw my Life, que são vídeos produzidos a
partir de animações feitas à mão em um quadro branco. C om a narração as ilustrações são
aceleradas, compondo a narrativa.

CURTA-METRAGEM DE FICÇÃO
Nome da obra: Delírio
Tempo: 30 seg
Categoria: Ficção
Sinopse: O fim e o começo, imaginário e o real, a mente esquizofrênica pode ser um tanto
quanto cômica, para você que está do outro lado da tela, mas esta história que vamos
contar não é nem um pouco cômica, ela pode te surpreender.
Nome da obra: Batalha
Tempo: 30 seg
Categoria: Ficção
Sinopse: Já parou para observar o movimento das pessoas? Percebe como tudo é feito no
automático, sem dar importância aos mais puros sentimentos? Afinal, você vive ou vivem
por você? Todo mundo que a gente encontra na vida está enfrentando uma batalha que
você não sabe nada a respeito.
Seja gentil sempre.
Nome da obra: O Elevador
Tempo: 34 seg
Categoria: Ficção
Sinopse: Duas pessoas se esbarram em um elevador sem saber que suas vidas se cruzariam
de qualquer maneira naquele mesmo dia. E uma delas não imaginava o impacto que aquele
esbarrão causaria no final dessa história.

Nome da obra: Morfovos: O Filme
Tempo: 30 seg
Categoria: Ficção
Sinopse: Em uma floresta sombria, um homem com um taco de beisebol encurrala cinco
amigos com a intenção de escolher qual deles irá ter o cérebro destroçado.
Baseado em uma famosa cena de The Walking Dead, esse stop motion com ovos traz um
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crossover com a famosa série da década de 90, Power Rangers.

Nome da obra: O encontro
Tempo: 30 seg
Categoria: Ficção
Sinopse: Tem gente que não acredita que apps de namoro podem dar em alguma coisa, não
é? Este casal resolveu se arriscar marcando um encontro através das redes sociais. Esses
cruzamentos triviais podem trazer grandes surpresas, resta saber como essa história vai
terminar.

Nome da obra: DP O CHAMADO
Tempo: 30 seg
Categoria: Ficção
Sinopse: O curta metragem DP O CHAMADO é inspirado em filmes clássicos do gênero
terror e retrata a aflição e desespero de uma universitária no período das provas finais do
semestre.

Nome da obra: A Mansão dos Bem-Aventurados
Tempo: 5 min e 58 seg
Categoria: Ficção
Sinopse: A MANSÃO DOS BEM-AVENTURADOS OU O LAR DO CORAÇÕES PARTIDOS?
O curta metragem "A Mansão dos Bem-Aventurados", inspirado no poema "Sétimo Céu" da
poetisa Leila Míccolis. Um poema triste, como todo fim de relacionamento é, com todos os
seus desencantos, palavras clichês, d’um momento perpetuante na memória repleto de
incredulidades e descontentamento, momento este que minimamente devia ser imperado
pela sinceridade...

Nome da obra: ESTAÇÕES
Tempo: 4 min e 45 seg
Categoria: Ficção
Sinopse: Um cãozinho observa a rua através da fresta do portão. Sua memória volta aos
tempos de aventura, onde o mundo era o seu quintal, o motivo dessa mudança pode ser
entendido no final da história.
O filme busca mostrar, através da história de um cão, como encarar a vida de uma forma
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positiva, pois não importa o quanto um cão, que tenha um lar, passe por um determinado
caminho, a perspectiva que ele tem é a mesma da primeira vez. E mesmo que pareça tudo
perdido, uma hora o caminho é encontrado.

Nome da obra: Ligeira Rotina
Tempo: 32 seg
Categoria: Ficção
Sinopse: Uma rápida passagem pela vida de uma estudante que precisa se organizar para
dar conta da demanda de tarefas da faculdade.

Nome da obra: Romântico Anônimo
Tempo: 34 seg
Categoria: Ficção
Sinopse: O curta relata a história de uma jovem que tem um admirador secreto na
faculdade. Inspirado na música dos cantores Marcos e Belutti

VT PUBLICITÁRIO
Nome da obra: Aggressive
Tempo: 2 min 25 seg
Categoria: VT Publicitário
Sinopse: VT de lançamento da Agência Experimental Aggressive.
Nome da obra: Big Ben
Tempo: 1 min
Categoria: VT Publicitário
Sinopse: VT de lançamento da Agência Experimental Big Ben.
Nome da obra: Gaia
Tempo: 35 seg
Categoria: VT Publicitário
Sinopse: VT de lançamento da Agência Experimental Gaia.

Nome da obra: Ilumina
Tempo: 1 min 07 seg
Categoria: VT Publicitário
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Sinopse: VT de lançamento da Agência Experimental Ilumina.

Nome da obra: Institucional Instituto Making Of
Tempo: 2min 30 seg
Categoria: VT Publicitário
Sinopse: Institucional Instituto Making Of
Nome da obra: Sagui
Tempo: 1 min 10 seg
Categoria: VT Publicitário
Sinopse: VT de lançamento da Agência Experimental Sagui.

Nome da obra: Inscrições Jornalismo
Tempo: 48 seg
Categoria: VT Publicitário
Sinopse: Dirigido por Thais Lemes Pereira, com edição de Cleiton Juventino, a peça foi
produzida pelos estudantes do Curso de Jornalismo do Grupo Unis, a proposta foi divulgar o
prazo de inscrição para o curso. A ideia foi mostrar um pouco da estrutura oferecida para os
ingressantes do curso.

VIDEOCLIPE MUSICAL
Nome da obra: A Viagem não Pode Parar
Tempo: 3 min 57 seg
Categoria: Videoclipe musical
Sinopse: A Viagem não Pode Parar, primeiro videoclipe da banda Motosserra Truck Clube,
fala de histórias de motociclistas, tendo as estradas como plano de fundo ao som de Heavy
Metal.

PROGRAMA, REPORTAGEM OU PRODUÇÃO JORNALÍSTICA
Nome da obra: Fabricação Artesanal da Cachaça
Tempo: 1 min 59 seg
Categoria: Programa, Reportagem ou Produção Jornalística
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Sinopse: A produção artesanal da cachaça atenta-se para a desmistificação da agricultura
entorno do café, fomentando outra prática regional que movimenta a economia e vem se
destacando no segmento. Para produção do vídeo, a equipe se organizou na captação do
material audiovisual, após pesquisa foi identificado na zona rural do Distrito de Campos
Gerais um sítio que produz cachaça artesanal exportada em território nacional e
internacional.
O VT traz como personagem o senhor Gilmar Silva, responsável pela supervisão do processo
de fabricação artesanal da cachaça, o processo da extração da cana, passando pelo
armazenamento até o produto final, quando o material já está pronto para comercialização.
Nome da obra: Estação Ferroviária
Tempo: 3 min 30 seg
Categoria: Programa, Reportagem ou Produção Jornalística
Sinopse: O vídeo Estação Ferroviária, apresentado pelos alunos de Jornalismo em um
trabalho acadêmico, relata a história das Ferrovias, iniciando com a primeira construção no
século XIX na Alemanha, a chegada ao Brasil entre os séculos XIX e XX, e seu surgimento na
cidade de Varginha-MG (Estação Ferroviária de Varginha) no final do século XIX. Na
reportagem foi abordada relevância deste meio de transporte no âmbito nacional, regional
e municipal, que, como a maioria das outras linhas de ferro do país, a partir dos anos 50,
com a proposta de Juscelino Kubitschek de priorizar rodovias ao invés de investir no
desenvolvimento das ferrovias, acabou desativada.
Nome da obra: De olho nas calçadas
Tempo: 2 min
Categoria: Programa, Reportagem ou Produção Jornalística
Sinopse: Essa reportagem abordou pontos de interesse público do dia a dia das pessoas.
Coisas comuns nos bairros, vila, distrito e no município passam despercebidos pelas
autoridades, ao contrário, para a comunidade é motivo de preocupação.
O foco desse produto é mostrar a falta de manutenção das calçadas e o empoderamento
das raízes das árvores, o que acaba danificando os conhecidos passeios. O problema é
motivo de preocupação para os moradores de vários bairros de Varginha que dependem da
via pública. O objetivo deste trabalho é cobrar respostas e procurar uma solução para esse
transtorno, assim atender aos interesses da comunidade.

Nome da obra: Pró-Rim
Tempo: 4 min 15 seg
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Categoria: Programa, Reportagem ou Produção Jornalística
Sinopse: Uma instituição sem fins lucrativos que desenvolve um trabalho de apoio aos
pacientes em tratamento de hemodiálise. A Pró- Rim tem como fundadores pessoas que já
passaram pelo tratamento que foram transplantados renais.
Com o objetivo de auxiliares os pacientes que passaram pelo processo, a Pró-Rim registra
histórias emocionantes o que torna importante a exploração do tema doação de órgãos.

Nome da obra: EAD - ENSINO SUPERIOR NO BRASIL
Tempo: 1 min 48 seg
Categoria: Programa, Reportagem ou Produção Jornalística
Sinopse: Dados divulgados em 2016 pelo SIMESP (Sindicato das Mantenedoras do Ensino
Superior) apontam que quase 8 milhões de pessoas estão matriculadas no ensino Superior
no Brasil, deste total pouco mais de 1 milhão na modalidade da Educação a Distância.
Entendendo que este é um modelo que a cada dia ganha mais espaço no mercado, o
Professor Wanderson Gomes, Gestor de EAD no Grupo Unis, fala sobre a qualidade da
educação nesta modalidade.

Nome da obra: Manifestação Alpha
Tempo: 2 min 21 seg
Categoria: Programa, Reportagem ou Produção Jornalística
Sinopse: O espírito democrático, próprio do ser humano, pode ser observado em todas as
faixas etárias. No momento em que os brasileiros na busca da garantia de seus direitos
promovem diversas ações, crianças, estudantes do Colégio Alpha em Varginha,
conquistaram o apoio de professores e saíram à rua demonstrando que a democracia vive.

Nome da obra: Tenkai 2016
Tempo: 5 min
Categoria: Programa, Reportagem ou Produção Jornalística
Sinopse: O Tenkai Brasil é um evento multitemático realizado na cidade de Pouso Alegre –
MG. Em sua primeira edição, a intenção era apenas a de se servir como um encontro entre
fãs de filmes, séries, quadrinhos e videogames, em Pouso Alegre. Porém, percebendo o
grande número de interessados também de outras cidades, seus idealizadores decidiram se
empenhar mais para que cada ano a estrutura oferecida fosse ainda melhor. Com isso o
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Tenkai acabou se tornando algo muito mais abrangente e diversificado. A reunião entre
amigos se tornou uma data importante para milhares de pessoas admiradoras de arte pop
ocidental e oriental na região sul-mineira. Em 2016, três alunos do então sexto período de
Jornalismo do Grupo Unis foram ao Clube de Campo Fernão Dias, local onde acontecia a
quinta edição deste evento, para entrevistar não só seus membros responsáveis, como
também os participantes e convidados.

OBRA AUDIOVISUAL CONCEITUAL
Nome da obra: Não houve inscritos.
Tempo:
Categoria:
Sinopse:

Curadoria da Mostra
Profa. Carina Adriele Duarte de Melo
Prof. Rafael de Almeida Moreira (Parada)
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