MOSTRA PAPUN
No dia 13 de junho, ocorreu no Cine Guarani,

que o evento articula todos os aprendizados

no Portão Cultural, a segunda edição da mostra

ao longo da disciplina de Produção de TV e

“Papun – Produção Audiovisual Publicitária do

Cinema, que envolvem, entre outras questões, a

UniBrasil”, evento que já se tornou tradicional no

criatividade, o aprendizado por meio do estudo

curso de Publicidade e Propaganda. A premiação,

(pois os alunos precisam entender a estética dos

idealizada como parte da disciplina de Produção

diretores de cinema) e a capacidade de trabalhar

para TV e Cinema, visa reconhecer os melhores

em grupo. Além disso, o evento promove uma

trabalhos produzidos no semestre a partir da

importante ligação entre a academia e o mercado,

avaliação de um júri formado por profissionais.

uma vez que os trabalhos são avaliados por

Nesta edição, os convidados para avaliar os

profissionais reconhecidos na área”, explica.

trabalhos foram Ricardo Jug, David Barbosa e
Renato D’Prospero.

Vencedores da II PAPUN:
FILMES PUBLICITÁRIOS – PARÓDIA

As categorias foram divididas em “paródias
publicitárias”, com criações feitas a partir de
comerciais existentes; “filme original”, peça
publicitária audiovisual para marcas fictícias;

Melhor direção de arte – Silvio Gil – Tigre
Melhor direção de som – Jaqueline – Natura Cereja e Avelã
Melhor fotografia – Betina – Natura Cereja e Avelã

e “programa de TV”, com diferentes formatos

Melhor produção – Gabrieli – Tigre e Kauhane – natura cereja

televisivos com merchandisings institucionais.

e avelã
Melhor direção – Kauhane – natura cereja e avelã

Para o professor Luiz Lopes, a segunda edição do
evento consolida a Papun, que tem importância
crucial na formação dos estudantes. “Vale destacar

Melhor paródia publicitária – Tigre – Peter Jackson e Natura –
Stanley Kubrick
FILME ORIGINAL
Melhor direção de arte – Emily – O vizinho
Melhor direção de som – Gustavo Saito – Sempre Livre e
Jaqueline – O Vizinho
Melhor fotografia – Thiago – Tênis Ous
Melhor produção – Kauhane – O Vizinho
Melhor direção – Kauhane – O Vizinho
Melhor filme publicitário Original – Tênis Ous
PROGRAMA DE TV
Melhor cenário – A culpa é do estagiário
Melhor Merchandising – Bang the fear e A culpa é do estagiário
Melhor quadro de programa de TV – Bang the fear
Melhor produção – Bang the fear
Melhor direção – A culpa é do estagiário
Melhor programa de TV – A culpa é do estagiário
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