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Introdução: O projeto Café Cinematográfico é um projeto socio-cultural que propicia
aos estudantes do unileste dos mais diversos curso e também do ensino médio o
acesso à cinematografia nacional e internacional além de de longas e curtas-metragens
fora do circuito comercial americano. O que visa a formação
sociocultural e política no âmbito Escolar. Dessa maneira, o Cinema será utilizado
como recurso didático para inserção dos temas transversais na sala de aula e, além
disso, esse Projeto propõe ampliar o espaço de lazer e enriquecimento cultural da
Escola, incentivando a formação crítica e apreciativa. Objetivo: Inserir a arte do
Cinema no processo de ensino-aprendizagem por meio de uma visão multidisciplinar e
como um meio de aproximar o público estudantil da narrativa audiovisual. Além de
difundir conceitos audiovisuais. Metodologia: O Café cinematográfico é um projeto do
curso de Comunicação Soicial / Publicidade e propaganda que continuará a ser
desenvolvido nos cursos do Unilestecomo já acontece há 06 anos e agora acontecerá
também classes do ensino médio. Assim, esse Projeto será executado durante os meses
letivos do anocorrente e terá duração de Feveiro a Outubro, podendo ser renovado
anualmente com respectivas adequações e melhorias.
O Café cinematográfico será executado em 03 (três) etapas, sendo elas: (1) o
agendamento e a preparação para a visita do Cinema; (2) a visita e projeção do filme ;
debate. Resultados: Até o momento, foram realizadas 18 exibições, com um público
aproximado de 600 alunos de diversas escolas públicas da região do vale do aço.
Conclusão: Ainda não temos dados conclusivos, pois o projeto está em andamento.
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