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AGENDA DE CURSOS

SEMESTRAL 





Sobre a aIC
A Academia Internacional de Cinema (AIC) abriu suas portas no dia 5 
de agosto de 2004 em Curitiba, PR, oferecendo cursos livres na área de 
audiovisual além de curso de 2 anos de formação em cinema, oficinas 
especializadas e cursos de férias. Em janeiro de 2006, a AIC transferiu sua 
sede para São Paulo, SP, em seu atual endereço. 

Passam pela AIC mais de 1200 alunos por ano, que desde a sua fundação 
produziram mais de 2000 filmes, formando uma comunidade vibrante de 
professores, alunos, colaboradores e empresas parceiras que faz da AIC 
uma das mais conceituadas escolas de cinema do país. 

Steven Richter, presidente da AIC

“A melhor forma de 
aprender a fazer cinema 
é se aplicar ao contínuo 
processo de realização.”



o QUe FaZ a aCademIa 
InternaCIonal de CInema Ser 
a aCademIa InternaCIonal de 
CInema?  

• ORIGINALIDADE: nossos cursos foram criados com exclusividade pela AIC, 
seguindo a filosofia prática da escola.

• PIONEIRISMO: a AIC foi a primeira escola a introduzir cursos completos na área 
de cinema no Brasil com ênfase na prática e abordando diversas especializações. 

• MULTIDISCIPLINARIDADE: nosso método apresenta um aprendizado de ponta 
a ponta, passando por todas as etapas de produção e é ensinado de forma 
colaborativa por diversos professores, cada um especializado numa área do 
cinema. 

• PRODUTO FINAL: nossos cursos são direcionados para que os alunos realizem 
um projeto em sua área de atuação, seja um curta-metragem, documentário, 
roteiro, projeto de direção de arte, etc.

• PENSAMENTO CRÍTICO: na AIC os alunos entendem que é importante se cultivar 
intelectualmente e culturalmente como contadores de histórias, como visionários, 
e que construir o pensamento crítico é tão importante quanto aprender as técnicas 
do cinema— pois cinema é arte.  

Apresentamos aqui a nossa filosofia para você entender melhor o que está por trás de todas as
atividades que tornam a AIC essa comunidade tão dinâmica e produtiva.  



Foto: Making of “A Banheira Verde”
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Leonardo Medeiros e Djin 
Sganzerla, palestrantes na 

Semana de Orientação 2012



FeStIvaIS, moStraS e eventoS
 
+ Semana de Orientação
Semana de exibições de filmes e palestras com cineastas nacionais e internacionais, 
convidados para inaugurar o ano letivo da AIC.
 
+ Semana de Cinema e Mercado
Uma semana de palestras com profissionais reconhecidos pela sua atuação nas diversas 
áreas da produção e mercado audiovisual. Inaugura o segundo semestre da AIC. 
 
+ Ciclo de 10
Exibição em sala de cinema dos 10 melhores filmes produzidos por alunos do Filmworks 
durante o ano. Os selecionados concorrem automaticamente no Filmworks Film Festival.
 
+ Filmworks Film Festival
Festival que premia os melhores filmes produzidos pelos alunos do Filmworks em 
diversas categorias técnicas e criativas. Os filmes são exibidos em sala de cinema e 
avaliados por um júri composto por diretores, produtores e convidados. 
  + Palestras e aulas especiais
Palestras e aulas com cineastas nacionais e internacionais, produtores, técnicos, 
distribuidores, e diversas empresas e profissionais de cinema. 

+ Mostra de Graduação
Exibição em sala de cinema do último trabalho (curta-metragem ou documentário) dos 
alunos que concluíram o FILMWORKS. 

+ Programa AIC nos Festivais
É um programa que apoia e acompanha os alunos em festivais. Além da monitoração e 
aconselhamento do aluno no processo de inscrição nos festivais, o programa promove o 
envio dos filmes aos principais festivais nacionais e internacionais. 
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filmwORkS



CUrSo téCnICo de  
dIreção CInematográFICa
Um dos mais tradicionais e reconhecidos cursos de formação em cinema no Brasil, o Filmworks 
prepara profissionais para atuarem como Diretores Cinematográficos, com visão criativa e 
habilidade técnica nas diversas áreas da produção audiovisual.

Metodologia: A melhor forma de aprender a fazer cinema é se aplicar ao contínuo processo de 
realização. Nossa metodologia é estruturada em princípios práticos e em teoria aplicada, criando 
o ambiente ideal para que o aluno tenha todas as oportunidades possíveis para desenvolver suas 
habilidades, fazendo filmes de verdade, com técnica, arte e domínio da expressão criativa.

Portfólio: A produção é intensa e constante, ao longo dos quatro semestres os alunos realizam 
filmes com tecnologia digital, produzem diversos curtas-metragens para compor seu portfólio, 
assinando diferentes funções dentro da equipe: roteiro, produção, direção, fotografia, direção 
de arte, som e edição e têm aulas com professores e cineastas especializados e atuantes no 
mercado.

Eventos e festivais: Além das mostras em salas especializadas de cinema, Festivais da AIC e 
Eventos realizados anualmente, a AIC conta com departamento exclusivo de FESTIVAIS, onde os 
alunos recebem orientação e apoio na inscrição dos seus filmes em mostras e festivais nacionais 
e internacionais. 

Mercado de trabalho: Alunos que se destacam ao longo do curso são indicados para atuarem 
em produtoras parceiras, e muitos professores abrem as portas para a participação de alunos e 
ex-alunos em projetos profissionais.

Diploma e DRT: O Filmworks é o único curso de cinema no Brasil que proporciona aos alunos 
o diploma de Técnico de Direção Cinematográfica, reconhecido pela Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo, possibilitando que os formandos obtenham o registro profissional (DRT).



Por QUe
FaZer FIlmworkS? 

• É um dos melhores cursos de formação em cinema do Brasil, com sólida 
reputação no mercado.

• Receba o treinamento e as credenciais necessárias para obter seu DRT.

• Faça diversos filmes ao longo do curso.

• Produza com tecnologia digital.

• Crie em diversos gêneros de ficção, e também em outras linguagens, como 
documentário.

• Aprenda com alguns dos melhores profissionais de cinema do país.

• Tenha aulas especiais com premiados cineastas nacionais e internacionais.

• Aprenda com uma equipe de professores que lhe dará atenção individual 
e o auxiliará no desenvolvimento da sua própria linguagem e visão como 
cineasta.

• Apresente seus filmes em mostras e festivais.

• Faça parte de uma comunidade de profissionais de cinema que o 
acompanharão, colaborativamente, por toda a vida.



Foto: Making of “Suave Coisa Nenhuma”





CUrSoS de 
Formação lIvre
Com carga horária extensa e sem as amarras 
burocráticas de especializações tradicionais, 
os cursos de formação livre são uma completa 
imersão na área profissional e possuem 
uma dinâmica de aulas focada nas novas 
necessidades do mercado, preparando o aluno 
para ingressar no mercado de trabalho. 

Cursos oferecidos:

• Formação Livre em Roteiro

• Formação Livre em Direção de Arte



CUrSoS SemeStraIS
Cursos práticos e teóricos nas várias áreas da criação cinematográfica que formam profissionais 
para atuar em todos os campos e níveis da produção audiovisual. Os cursos oferecidos são: 

• Cinema

• Interpretação para Cinema

• Direção de Fotografia

• Direção de Fotografia Avançado

• Direção de Arte

• Maquiagem Cinematográfica

• Documentário

• Documentário Avançado

• Assistência de Direção

• Roteiro 

• Roteiro para TV

• Edição

• Som para Cinema e TV

• Produção Executiva para Cinema e TV

• Produção

• História do Cinema Mundial

• Criação Literária



CUrSoS IntenSIvoS de FérIaS 
Durante as férias de janeiro e julho, a Academia Internacional de Cinema oferece um programa 
completo de cursos intensivos de cinema nas diversas áreas de produção audiovisual. Os cursos 
oferecidos são:

• Roteiro 

• Roteiro para TV

• Edição

• Som para Cinema e TV

• Produção Executiva para Cinema e TV

• Produção

• História do Cinema Mundial

• Criação Literária
*As versões dos Intensivos de Férias e Semestral são diferentes entre si, podendo variar 
em carga horária, conteúdo, atividades propostas, entre outros.

• Intensivo de Férias – Edição

• Intensivo de Férias – História do 
Cinema

• Intensivo de Férias – Roteiro

• Intensivo de Férias – Cinema Teens

• Intensivo de Férias –  Animação 
Stop Motion

• Intensivo de Férias – Cinema

• Intensivo de Férias – Direção de Arte

• Intensivo de Férias – Documentário 

• Intensivo de Férias – Estudos de Direção

• Intensivo de Férias – Maquiagem 
Cinematográfica

• Intensivo de Férias – Direção de Atores
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www.aicinema.com.br
11 3660-7883  |  rUa dr. gabrIel doS SantoS, 142  |  HIgIenóPolIS | São PaUlo - SP

Aviso legal: fotos meramente ilustrativas, turmas sujeitas a confirmação, programação sujeita a alterações.


