
CANNE promove curso de “Continuidade Cinematográfica” em Mossoró, 
em parceria com a UERN 

           De 26 a 29 de setembro o Centro Audiovisual Norte-Nordeste (Canne) em 

parceria com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, SEBRAE, TCM 

Canal 10 e o projeto “Mossoró Audiovisual” realiza o curso Continuidade 

Cinematográfica na cidade de Mossoró, com a cineasta Adelina Pontual. O curso é 

gratuito e serão disponibilizadas 20 vagas para pessoas que já atuam na área, 

professores e/ou estudantes de Cinema, Comunicação e Artes. 

A proposta primordial do curso é introduzir os alunos no universo da 

continuidade cinematográfica, esclarecendo quais as reais atribuições deste 

profissional numa equipe de filmagem, métodos de trabalho e quais 

embasamentos teóricos ele precisa ter para executar bem o seu ofício. 

 

Para baixar a ficha de inscrição os candidatos deverão acessar o site 

www.olharcultural.com. Após esta etapa a fixa de inscrição deverá ser preenchida e 

enviada para o e-mail mossoroaudiovisual@gmail.com, impreterivelmente de 15 a 21 

de setembro. O resultado da seleção será divulgado no dia 23 de setembro no site 

da UERN e e-mail dos candidatos selecionados.    

  

O curso Continuidade Cinematográfica acontecerá no SEBRAE Mossoró, 

que fica na Rua Rui Barbosa, Centro, em frente ao Memorial da Resistência, das 13h 

às 18h. A frequência mínima do aluno para obter o certificado, que é emitido pelo 

CANNE, é de 80%.   

 

ADELINA PONTUAL 
 
É graduada em Comunicação Social – UFPE, e em Cinema, com especialização em Montagem, 

pela Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de Los Baños, Cuba.  

Roteirizou e/ou dirigiu os filmes Rio Doce-CDU, Véio, O Outro Lobisome, Assombrações do 

Recife Velho, O Pedido, Cachaça, El Monstruo, Cultura do Açúcar, Vozes do Morro, Punk Rock 

Hard Core - Alto José do Pinho - É do Caralho! , Samydarsh: Os Artistas da Rua.  

Séries para televisão: Cultura do açúcar, – Documentários. 26min. – Série de 3 documentários 

para Fundação Joaquim Nabuco - TV Escola; Nordeste Feito à Mão - Documentários. 30min. 

2002 - Série de 10 documentários para televisão sobre artesanato nordestino. Exibida pela TV 

Cultura, TV Câmara e TV Senado. Direção Geral: Isabela Cribari; Assombrações do Recife Velho 

- Ficções. 4min. 2000 – Dirigiu dois episódios da série: A Velha Branca e o Bode Vermelho e O 

Outro Lobisomem. (roteiros de Bráulio Tavares). Série exibida pelo Canal Brasil; Indústria 

Cultural - Documentários. 30min. 1998 – Dirigiu dois programas: Novas Tecnologias da 

Imagem e Fotografia. Série exibida pela TV Cultura de São Paulo e TV Educativa do Rio de 

Janeiro.  

ASSISTÊNCIA DE DIREÇÃO dos filmes: Baile Perfumado, Clandestina Felicidade, Eu Sou o 

Servo, A Visita,  



CONTINUIDADE EM LONGAS METRAGENS: Tríad, de Amílcar Claro (2011) – Em processo de 

filmagem; O Bem Amado, de Guel Arraes (2010); Era Uma Vez Verônica, de Marcelo Gomes 

(2010) – Em fase de montagem; O Palhaço, de Selton Mello (2010); História de um Valente, de 

Cláudio Barroso (2009); A Festa da Menina Morta, de Matheus Nachtergale (2009); O Sol do 

Meio Dia, de Eliane caffé (2009); Capitães de Areia, de Cecília Amado (2008); A Pedra do 

Reino, de Luiz Fernando Carvalho (2007); Ó Pai Ó, de Monique Gardenberg (2007); Carandiru, 

de Héctor Babenco  (2003); Abril Despedaçado, de Walter Salles  (2002); Castelo Ratimbum – 

O Filme, de Cao Hamburger (2000); Através da Janela, de Tata Amaral (1999); Central do 

Brasil, de Walter Salles (1998); Kenoma, de Eliane Caffé (1998); A Ostra e o Vento, de Walter 

Lima Jr. (1997); Bocage: O Triunfo do Amor, de Djalma Limongi Batista (1997) 

 

CANNE 

O Centro Audiovisual Norte-Nordeste (Canne) foi implantado em 2008 com o objetivo 

de criar um espaço para oferta de bens de produção cinematográfica, bem como um núcleo de 

qualificação profissional na área do audiovisual. Desde sua implantação o Canne realizou 

gratuitamente 47 cursos de curta duração nas regiões Norte e Nordeste capacitando 930 

alunos, profissionais do audiovisual,  professores e estudantes de cinema, comunicação e 

artes.  Ao final de 2010, o Canne terá realizado cursos em todos os estados do Nordeste e em 

cinco estados do Norte.  

               Os cursos são gratuitos, dirigidos aos profissionais e estudantes do audiovisual. Os 

participantes são escolhidos através de seleção pública. Os cursos são ministrados por 

especialistas do audiovisual nas funções que mais necessitam de aprimoramento nessas 

regiões, como Desenho de Som (Captação e Finalização), Cinematografia Digital, Assistente de 

Câmera 35 mm, Chefe de Elétrica, Direção de Fotografia, Cenografia e Direção de Arte, 

Montagem Cinematográfica e Pós Produção Digital, Assistência e Operação de Câmera HD. 

Atualmente o Canne é visto nacionalmente como um importante centro de formação com foco 

na capacitação profissional e tecnológica em audiovisual e veio suprir uma carência histórica, 

descentralizando a formação de mão de obra qualificada em audiovisual nos estados do 

Nordeste e do Norte. 

               No seu primeiro ano de atuação, em 2008, o Canne ofereceu cursos de 

aperfeiçoamento para 21 turmas, em parceria com sete Estados do Nordeste – Alagoas, 

Sergipe, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia –, somando 379 

capacitações, cujo aprimoramento deverá repercutir na cadeia produtiva do audiovisual na 

Região Nordeste.  

               Em 2009, com o desejo ainda maior de promover a descentralização de suas ações, o 

Canne ampliou sua oferta de turmas para 26, com 535 capacitados.Foram acrescentados à 

grade de oferta do Canne os cursos de Direção de Fotografia e Cinematografia Subaquática, 

sendo este o primeiro curso de captação de imagens submarinas oferecido no Norte-

Nordeste.Os cursos percorreram os seguintes estados (10 cidades): Alagoas, Bahia, Ceará, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí e Sergipe no Nordeste, além de Pará e Acre no Norte (Recife e 

Fernando de Noronha receberam cursos, por isso que temos 10 cidades e 9 estados). 

               Em 2010 o Canne realizou 27 cursos em parceria com 14 estados das regiões Norte e 

Nordeste, promovendo a formação de 600 profissionais, o que resultará num total de 1514 



profissionais capacitados nas duas regiões ao final de 2010, sendo que na região Nordeste 

todos os estados serão contemplados com a formação do Canne. 

               Resultados que comprovam o quanto o Canne vem contribuindo com a produção 

independente e a formação do profissional do audiovisual norte-nordestino, movimentando a 

cadeia produtiva do audiovisual brasileiro através das ações importantes para o 

desenvolvimento dessas duas regiões. 

 

Mossoró Audiovisual 

O projeto é organizado pelo Grupo Caminhos, Comunicação & Cultura e busca fomentar a 

produção audiovisual do Rio Grande do Norte. Esta é a segunda atividade do projeto e 

pretende estabelecer parcerias para fomentar produções e estudos sobre a linguagem 

cinematográfica. Em 2010 o projeto organizou um curso de capaciatação e viabilizou a 

produção  e várias exibições de curtas-metragens no RN. Outras informações no site:  

www.olharcultural.com  

  

SERVIÇO  

Inscrições: 15 a 21 de setembro de 2011.  

Resultado da seleção: 23 de novembro de 2010.  

Local onde o curso será realizado – SEBRAE-RN/ Escritório Mossoró 

Horário das aulas: das 13h às 18h  


