
Como os(as) alunos(as) de 

cinema podem solicitar a 

reserva de recursos 

audiovisuais



Passo 1. Cadastro de usuário no sistema

 O(a) aluno(a) deverá se cadastrar como usuário do sistema do Departamento de 

Cinema e Vídeo. O acesso ao sistema é feito pelo website do departamento

(http://www.cinevi.uff.br/), pelo link Sistema, na navegação no canto superior

esquerdo;

 Na página de acesso, o novo usuário deverá clicar no link Cadastre-se, localizado no 

canto inferior esquerdo. Em seguida deverá preencher corretamente o formulário e 

clicar no botão Registrar;

 Um funcionário do departamento irá conferir os dados enviados e a situação do aluno 

no curso, para então autorizar o acesso do novo usuário

http://www.cinevi.uff.br/


Website do Departamento



Sistema do Departamento



Página de acesso



Página de cadastro



Passo 1. Cadastro de usuário no sistema

 A implantação do cadastro de usuário (área restrita) foi pensado para melhorar a 

segurança e a proteção das informações inseridas no sistema;

 Após a inserção e confirmação dos dados, o sistema envia uma envia uma 

mensagem com instruções para validar o cadastro da conta;

 Com o nome ou e-mail cadastrado e sua senha pessoal, o(a) aluno(a) poderá ter 
acesso aos serviços oferecidos pelo sistema;

 Ao clicar no seu nome de usuário, no canto superior direito, o(a) aluno(a) poderá

editar e complementar os dados cadastrados no sistema. Após o cadastro inicial, o(a) 

aluno(a) deverá se todos os seus dados estão corretos e atualizados. 



Página inicial do sistema



Passo 2. Fazer o cadastro do projeto

 O cadastro no sistema do departamento é de responsabilidade dos(as) alunos(as)

 Para cadastrar o projeto o usuário precisa estar logado no sistema;

 No link projetos, localizado no canto inferior esquerdo da navegação (no menu 

Realização), é possível ter acesso às informações de todos os projetos cadastrados no 

sistema. Uma vez na página de projetos cadastrados, o usuário deverá clicar no botão 

verde Adicionar, localizado no topo da página, para cadastrar um projeto novo.



Projetos cadastrados



Passo 2. Fazer o cadastro do 

projeto

 O cadastro é necessário para qualquer atividade do departamento que demande a 

utilização dos equipamentos (som e imagem) do departamento e para utilização de 

espaço como camarim e o estúdio;

 A primeira informação a ser inserida é o título do projeto. Em seguida, deve ser feita a 

identificação do(a) aluno(a) responsável e do professor(a) responsável. Para que o 

cadastro possa ser realizado, tanto o aluno(a) responsável quanto o(a) professor(a) devem 

ter seus usuários cadastrados no sistema. 

 O usuário responsável deverá informar a modalidade do projeto (Livre iniciativa, Filme de 
realização, Disciplina, Edital ou Outro) e sinopse



Adicionar novo projeto



Passo 2. Fazer o cadastro do projeto

 Terminada essa fase, há a necessidade de inserção dos dados 

relativos a realização do filme, tais como:

• formato de captação, gênero e local onde ocorrerão as filmagens;

• cronograma estimado (pré-produção, produção e pós-produção);

• Indicação das pessoas responsáveis por cada departamento técnico 

e artístico.

 É obrigatória a identificação dos membros da equipe (Direção, 

Produção, Direção de fotografia, Direção de arte e Direção de 

som). Todos deverão estar cadastrados no sistema. Ao lado, o 

responsável deverá informar se o membro da equipe já realizou a 

disciplina referente à responsabilidade que está assumindo



Passo 3. Reserva de equipamento

 Para realizar reservas para um projeto já cadastrado, clique em Reservas (no menu 

Almoxarifado) e depois em Adicionar para então preencher as datas de retirada e 

devolução e incluir os reserváveis desejados. Após salvar, você poderá visualizar sua 

reserva no calendário;

 Para editar a reserva, incluir ou excluir reserváveis, basta localizar o projeto no calendário 

ou na relação de projetos cadastrados. Uma vez na página do projeto, clique em Editar 

para modificá-lo.



Reservas (calendário)



Adicionar nova reserva



Detalhamento da reserva



Passo 3. Reserva de equipamento

 A partir do Detalhamento da reserva, o(a) aluno(a) deverá criar uma relação com os  

reserváveis solicitados e levá-la ao professor(a) responsável, para que ele(a) possa  

conferi-la e, eventualmente, combinar modificações com o aluno;

 Uma vez que ambos estejam de acordo com a relação dos reserváveis, o(a) aluno(a)  

precisará da ficha de Autorização de Reserva de Recursos Audiovisuais preenchida e  

assinada pelo(a) professor(a) responsável.



Modelo do documento - Autorização

 Disponível no site do Departamento



Passo 3. Reserva de equipamento

 A ficha de Autorização de Reserva de Recursos Audiovisuais deve ser preenchida e 
assinada pelo(a) professor(a) responsável pela disciplina, pela atividade acadêmica  ou
pela orientação da produção;

 O(a) aluno(a) pode encontrar a ficha de Autorização no site do departamento, ou no  
almoxarifado;

 O(a) aluno(a) responsável pelo projeto deve entregar a Autorização no ato da 
reserva dos recursos audiovisuais (estúdio e/ou equipamentos) com antecedência  
mínima de sete (7) dias da data de retirada dosequipamentos.



Passo 4. Retirada e devolução

 Funcionamento do almoxarifado: 09h às 13h

 A retirada dos equipamentos no almoxarifado DEVE ser feita das 9h às 11h, e a 

devolução deve ser feita das 11h às 13h.

 A retirada dos equipamentos DEVE ser feita por aluno(a) do setor de fotografia e de  som 

e da produção, que deverá testar e conferir cada item retirado;

 O/A responsável pela retirada dos equipamentos de fotografia e de som devem  assinar 

a ficha de requisição atestando que os mesmos foram checados;

 A devolução pode ser feita por integrante da equipe designado pela produção,  

entretanto a RESPONSABILIDADE de devolução de todos os itens e de possíveis  avarias é 

de cada chefia de fotografia e de som.



Passo 4. Retirada e devolução para 

filmagem externa

 Caso a filmagem aconteça FORA das dependências do IACS, é necessário que o(a)  

aluno(a) responsável pelo projeto preencha a ficha Modelo de Autorização de  filmagem 

externa ao IACS.

• Esse documento deve ser preenchido após a confirmação da disponibilidade dos  

equipamentos pelo Almoxarifado e assinado pelo professor Coordenador da  comissão de 

produção e pelo Diretor do IACS.

• Esse documento deve ter quatro (4) vias: uma para a Direção do IACS, uma para  o 

Departamento, uma para o aluno e uma para a equipe de segurança do IACS  liberar a entrada 

dos alunos no final de semana.

• A direção do IACS pede que o documento seja entregue para a autorização  com pelo menos 

três (3) dias de antecedência, e já assinado pelo Coordenador  da Comissão de produção



Modelo do documento – Autorização

filmagem externa ao IACS

 Disponível no site do 

Departamento



Passo 4. Retirada e devolução 
filmagem no IACS (final de semana)

 Caso a filmagem aconteça no Estúdio de Cinema, mas durante o FINAL DESEMANA, o(a)
aluno(a) responsável pelo projeto deve preencher o Modelo de Autorização de
filmagem no IACS.

▪ Esse documento deve ser assinado, autorizando a entrada no IACS, pelo professor  
Coordenador da comissão de produção e pelo Diretor do IACS.

▪ Esse documento deve ter quatro (4) vias: uma para a Secretaria do IACS, uma  para
o Departamento, uma para o aluno e uma para a equipe de segurança do  IACS
liberar a entrada dos alunos no final de semana.



Passo 4. Retirada e devolução 
filmagem no IACS (final de semana)

 A direção do IACS pede que o documento seja entregue para a autorização  com pelo 

menos três (3) dias de antecedência, e já assinado pelo Coordenador  da Comissão de 

produção.

 Na sexta-feira antes da filmagem, o(a) responsável pelo projeto deve retirar a  chave do 

Estúdio e do Camarim no Departamento de Cinema, mediante a  entrega de uma via 

da Autorização de filmagem no IACS, assinada;

 No ato da devolução das chaves é recomendável que o(a) aluno(a) solicite o  

documento com a rubrica da secretaria, atestando a entrega das chaves.



Modelo do documento – Autorização

filmagem no IACS

 Disponível no site do 

Departamento



Passo 5. Cópia final

 Após a finalização da obra audiovisual, o(a) aluno(a) deve preencher o formulário de  

Cópias finais no sistema, para que o Departamento de Cinema possa formalizar o  

acervo de produções do corpo discente do curso;

 O aluno(a) só estará apto a cadastrar um novo projeto no sistema e reservar  

equipamentos uma vez que tenha disponibilizado a cópia do filme para o acervo do  

departamento.



Passo 5. Cópia final

 O(a) aluno(a) responsável pelo projeto deverá clicar em Cópias finais (no menu  

Realização) e, em seguida, no botão Adicionar, no topo da página.

 Na página Adicionar cópia final, deverá ser preenchido o formulário eletrônico com  a 

ficha técnica do filme. Ao terminar, o(a) aluno(a) deverá clicar no botão Salvar.

 Para finalizar o processo, o(a) aluno(a) responsável deverá entregar um arquivo da  

versão final do filme ao Departamento, obrigatoriamente no formato MPEG4 H264.  

Deverá entregá-lo também uma cópia de visionamento, no formato MOV.

 Assim que o processo for finalizado, o(a) aluno(a) receberá um e-mail de  confirmação e 

poderá voltar a cadastrar projetos no sistema.



Relação de cópias finais



Adicionar cópia final



Adicionar cópia final (salvar ao final)



Passo 5. Cópia final

 Existem ainda Festivais/ Mostras Internacionais e Nacionais Universitários em que os  filmes 

só podem competir a partir da indicação de uma Instituição de ensino. Por isso,  solicita-

se aos grupos que encaminhem para o e-mail do Coordenador da Comissão  de Festivais 

(prof. Antônio Moreno - moreno@vm.uff.br; amoreno.anthonio@gmail.com)  os seguintes 

documentos

• Form V - Formulário Acervo;

• Sinopse (700 caracteres);

• Storyline/Tagline/logline (200 caracteres);

• 3 fotos still + 3 fotos making-of;

• Cartaz;

• Foto diretor/direção;

• Lista de diálogos em português e inglês.


