
CINE CAMPUS é um Projeto de Extensão Universitária, vinculado ao departamento de 
Literatura da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, que promove a exibição de filmes 
de qualidade estética e a formação fílmica dos participantes, por meio de cursos, debates e 
desenvolvimento de pesquisa.  

 
Objetivos 

Complementar a formação acadêmica de bolsistas e colaboradores, na ação de 
curadoria e em exibições semanais de filmes.  

Organizar cursos de extensão, palestras, debates e outros eventos acadêmicos; 
divulgar textos fílmicos de qualidade e favorecer a formação fílmica da comunidade 
interna e externa à FCL. 

Gerar projetos de pesquisa na área de cinema e literatura. 

Ampliar o acervo fílmico e bibliográfico da biblioteca da FCLAr. 

 

Métodos 

Criteriosa seleção dos bolsistas por entrevista e análise curricular. 

Exibição semanal de filmes nos períodos vespertino e noturno. 

Organização de palestras e cursos de extensão sobre o texto fílmico. 

Curadoria de filmes nacionais e internacionais, de acordo com as necessidades 
pedagógicas de ensino, pesquisa e extensão, favorecida por atividades de formação 
dos integrantes do Projeto.  

Criação de ciclos historiográfico, crítico ou teórico de filmes que propiciem ao 
espectador construção de um conhecimento sólido sobre o cinema. 

Certificação das horas atividades cumpridas pelo espectador. 

Formação de Grupo de estudos para a compreensão da linguagem cinematográfica. 

Avaliação frequente do trabalho dos integrantes do Cine Campus e das atividades 
realizadas para manutenção da qualidade do projeto, do cooperativismo e da boa 
relação interpessoal.  

 

Resultados 

O Cine Campus recebeu, em 2013, 365 espectadores, sendo projeto referência quanto à 
formação do público no estudo da linguagem cinematográfica.  

Os ciclos mensais de cinema e a certificação da participação discente nas sessões do Cine 
Campus gerou aumento gradativo do público.  

A sessão noturna apresenta crescente número de espectadores. 

A atualização do acervo da Filmoteca Cine Campus da Biblioteca da FCLAr.  

A publicação da materia CINE CAMPUS: APROXIMANDO CINEMA E COMUNIDADE, no 
jornal Tribuna Impressa, de 3/3/2013, que divulga o Cine Campus como projeto de relevância 
social da área cultural da FCL. 

O êxito do Cine Campus no Centro de Ressocialização Feminino de Araraquara gerou nova 
parceria com a Penitenciária masculina e ação para o estabelecimento de Convénio entre FCL 
e Funap, além das parcerias com Sesc e Secretaria Municipal de Educação. 

Orientação de 1 TCC , 4 MCCs e 1 projeto de IC na área de cinema; 2 pesquisas de mestrado 
que geraram 6 publicações e 6 apresentações de trabalho em eventos nacionais. 



Parcerias internas com departamentos e centros acadêmicos e criou um Grupo de Estudos de 
Cinema para desenvolvimento de leitura sobre teorias do cinema. 

 


