
A Faculdade de Comunicação e Artes
da PUC Minas ganha mais energia em
sua abreviatura “FCA”. A última letra de
sua sigla e a primeira do alfabeto recu-
pera sua função inicial e inaugura as Ar-
tes. Agora o Cinema e Audiovisual mo-
rarão no seu devido espaço. E com cer-
teza esta letrinha, o “A”, ponto de partida
para a alfabetização e para a escrita, será
fonte de conhecimento e visibilidade

mos. Tal letra, inclusive, foi fonte de ins-
piração para Jorge Luis Borges, que lhe
dedicou um dos melhores contos do
mundo. Para ele, o Aleph, o nosso “A”

sível se ver todos os pontos do universo.
Pretensiosamente é o que desejamos

com um curso de cinema – o ponto, abrir
caminho para que a sétima arte, nossa

nalização de cineastas e videomakers,
que terão condições de aprender e ensi-
nar a fazer ver, a olhar, a pensar e a so-
nhar todos os demais pontos. 

Digo resgate porque a criação de um
Curso Superior de Cinema dentro da Fa-
culdade de Comunicação e Artes é nada
mais que um retorno à fundação da
própria escola de Comunicação. Ao vol-
tarmos no tempo – recurso usado nas

mos em 1960. Ali nasceu a Escola de Ci-
nema da UCMG, embrião da Faculdade
de Comunicação Social, criada na déca-
da de 1970.

Segundo a professora Sandra Tosta,
em seu texto Escola de Comunicação da

comunicação nos anos 70, na década de
1950 “em Belo Horizonte, a atividade ci-

contava com o vivo interesse da Igreja,
principalmente dos dominicanos e je-
suítas, tradicionais em suas iniciativas
no campo da educação, ao qual perten-
cia o padre Edeimar Massote, fundador
da Escola Superior de Cinema da
UCMG”. Em 1961, houve a primeira sele-
ção para o ingresso no curso, que teve
sua duração até 1970, quando viria a se
transformar na atual, mas diferente, Fa-
culdade de Comunicação.

Precisamos e queremos expandir
nossa Escola, nosso corpo docente é au-
dacioso e nossos alunos têm uma voca-
ção comprovada em experimentação
audiovisual, visível nos projetos experi-
mentais e na produção dos egressos. É
notória a quantidade de cineastas mi-
neiros formados pela Comunicação da

ca nacional, com longas, curtas e mé-
dias metragens premiados nacional e
internacionalmente. E isto sem termos

nem agora!
No campus Coração Eucarístico, no

período vespertino, tínhamos apenas

Publicidade e Propaganda, e a partir de
agora – neste vestibular do segundo se-
mestre de 2013 esta graduação  já está
sendo oferecida – o Curso de Cinema e
Audiovisual. Contamos com laborató-
rios de vídeo, de informática, de fotogra-

de experimentação de linguagens. Na
nossa matriz curricular há uma série de
disciplinas que têm por base o arcabou-
ço audiovisual, o que inspira a vocação
dos nossos discentes, sempre em busca

mos um corpo docente que transita
com naturalidade entre as habilitações
da Comunicação Social, vários, inclusi-
ve, com especialização em audiovisual. 

Necessitamos de mais, é claro. Há de
haver investimentos para a expansão
dos laboratórios, salas de aula, espaços
próprios para a nova estrutura, contra-

área. Estamos em uma Universidade de
excelência reconhecida pelo mercado,
pela formação de seus egressos, hoje

tiva possivelmente somará ao já expres-
sivo reconhecimento da imagem da
instituição. 

Além disso, a área de audiovisual
passa por um processo de crescimento
no Brasil, impulsionada principalmente
pelas novas possibilidades no campo di-
gital. Analisando a “retomada” do cine-
ma brasileiro, estudo do Observatório
Itaú Cultural aponta que a partir de
1995, graças às leis de incentivo, o cine-
ma brasileiro “ressuscitou”. O número
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de produções cresceu, novos diretores
estrearam e o público voltou a se inte-
ressar pelo atual cinema nacional. A
procura pelos cursos de cinema e audio-
visual cresce rapidamente. Segundo o
mesmo estudo, há necessidade das
emissoras de “criar mecanismos de in-
centivo à produção do cidadão comum,
de empresas produtoras independentes
e de redes de televisão independentes,
possibilitando o surgimento de progra-
mas inovadores”. 

Cinema e TV no Brasil estão cada vez
mais interligados, resultando no cres-

séries, webséries, programas especiais e
outras experimentações. Atentas a este
mercado promissor, as produtoras bra-
sileiras já trabalham fortemente no

pendentes às emissoras de TV. O País
ocupa hoje posição privilegiada no mer-
cado latino-americano de audiovisual,
com projeção internacional e tem sido
cada vez mais procurado pelos países
do continente para ser coprodutor em

O que a PUC Minas, através da FCA,
nos oferece é a criação de um polo de
criação audiovisual. Queremos um ce-
leiro de homens e mulheres interessa-
dos em conhecer a fundo a história do
cinema nacional e mundial, em criar ro-
teiros, produzir, ter conhecimentos es-

direção de arte, em dramaturgia, foto-

ções de jovens que, aliados ao conheci-
mento das disciplinas humanistas e es-

dução nacional do audiovisual, hoje tão

ca mundial.  
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