
Sejam bem vindos ao DESAFIO #TAKE1

A partir de agora os participantes são chamados de interatores. 
 
Esse é um termo criado por Janet Murray no livro Hamlet no Holodeck – o futuro da
narrativa no ciberespaço, onde ela aborda as possibilidades de criação
narrativa na era tecnológica e como podemos criar histórias cada vez mais
interativas e imersivas. 
 
De certa forma, é o que estamos fazendo aqui.
 
A primeira etapa do desafio será a seguinte: 
 
Vocês devem gravar um vídeo se apresentando e defendendo a sua participação no jogo.
Fale-nos um pouco sobre você: Seu nome, idade, seus sonhos, o que gosta de fazer
e por que se interessou em participar desse desafio.
 
Nós vamos avaliar como você usou a câmera para se gravar, assim como sua expressão,
voz e postura. Em seguida, vamos enviar um feed back do seu vídeo e a próxima
tarefa. 
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Atenção para a etapa mais importante!

Nessa etapa, vocês precisarão gravar uma pequena cena de personagens que fazem
parte da trama de mistério que estamos desenvolvendo no grande #Desafio Take1, uma
narrativa/jogo, onde os interatores devem cumprir tarefas ao mesmo tempo em que
aprendem princípios da interpretação para o audiovisual. 
 
Para a execução dessa tarefa, vocês receberão uma vídeo aula que vai abordar
elementos básicos da interpretação ministradas por Luciana Comin e  vídeo aula sobre

elementos técnicos para a gravação com a câmera do celular, bem como elementos

estéticos do audiovisual ministrada por Pedro Salles*.
 
Nós, os mentores faremos nossa avaliação e, numa live, com data ainda a confirmar,
divulgaremos o resultado final e anunciaremos os selecionados para o Grande
Desafio #Take 1. Uma jornada onde você aprenderá os princípios da interpretação
para o audiovisual enquanto joga. 
 
Durante o período de preparação dos vídeos os interatores receberão suportes, material
bibliográfico e dicas bônus para enriquecer sua performance.
 
 
 
*O conteúdo programático completo e as referências bibliográficas utilizadas serão
disponibilizadas nesse site.

regulamento  
do 

workshop



REGRAS PRINCIPAIS:

 
- Cumprir os desafios no tempo estipulado. 
 
- Quem mais se dedicar, mais vantagens obterá.
 
- Este é um processo de imersão narrativa e aprendizado que garantirá uma experiência
única. Mas, para que ela seja plena, você precisa estar comprometido. Dentro do jogo.
E aí? É capaz de encarar o desafio?
 
ATENÇÃO!
 
- Consideraremos a inscrição para o workshop finalizada quando recebermos o vídeo de
apresentação.
 
- Para os menores de idade, é imprescindível que o vídeo de apresentação venha
acompanhado de um termo de autorização do responsável.
 
-  Solicitamos que os interatores nos enviem um termo de autorização de uso da
imagem para eventual postagem de seus vídeos nas redes sociais. 
 
- Os modelos dos termos de autorização podem ser baixados no site.
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