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1º SEMESTRE 
Dias da semana com aulas: terças e quintas
Períodos: matutino ou noturno
Aulas por semana: 2
Duração: 2 horas e 40 minutos
Matérias por dia: 1
Tempo do intervalo: 20 minutos

  
2º SEMESTRE 
Dias da semana com aulas: terças e quintas
Períodos: matutino ou noturno
Aulas por semana: 2
Duração: 2 horas e 40 minutos
Matérias por dia: 1
Tempo do intervalo: 20 minutos
 

1 ano letivo
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Curso Anual de Atuação | 200 horas 

Dizem que atores e atrizes são privilegiados por poder viver várias vidas. Isso é 
verdade, mas é preciso passar por treinos precisos, orientação técnica e muito 
estudo para saber assimilar e representar tantas experiências de maneira 
convincente para a câmera. 

Esse curso completo com duração de 1 ano propõe uma formação de excelência 
para iniciantes e também o aprimoramento para quem já tem experiência na 
área. Passando por diferentes metodologias de interpretação específicas para 
audiovisual, o curso estimula uma postura consciente e crítica sobre o ofício da 
atuação.

Mário Cesar 
Simões

 
Hoje me sinto mais 

seguro na hora 
de interpretar na 

frente das câmeras. 
Indico a HFA pela 

qualidade de ensino, 
toda a infraestrutura, 
professores e direção 
que esse espaço nos 

proporciona. 

Karol 
Merencio

 
Eu fiz os dois cursos anuais, 

o de Atuação e o de 
Cinema, e a HFA me deu a 
oportunidade de conhecer 
de maneira aprofundada o 
mundo do cinema. O curso 

ensina muito e o tempo 
todo colocamos esses

conhecimentos em 
prática.

Ingrid
Alves

 
Os professores do 

curso são sensacionais,  
foi um ano incrível de 

crescimento pessoal e 
profissional. Eu super 

indico o curso!
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O ESPAÇO DA ESCOLA

Nossa escola está localizada no bairro Portão em Curitiba (PR) e tem tudo que você 
precisa para aprender com os melhores profissionais. Temos um estúdio com todos 
os equipamentos necessários para filmagens profissionais, salas de aula completas 
com material de projeção, lounge, sala de dublagem e camarins. É um espaço com-
pleto, com equipamentos de última geração para que você tenha tudo em mãos para 
transformar suas ideias em grandes filmes, videoclipes e muito mais!

ESTACIONAMENTO

Temos à sua disposição um estacionamento  gratuito, com 50 vagas.
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SALA DE EDIÇÃO
E ANIMAÇÃO 3D

A sala de edição é equipada com 
monitores de apoio e computadores 
atualizados de alto desempenho. Aqui 
você não vai ter problemas na hora 
de transformar suas ideias em obras 
audiovisuais.

Seja para editar filmes e vídeos, 
animações 2D e 3D, e outras criações 
digitais diversas, a sala fica disponível 
para uso total dos alunos e alunas, 
mesmo em períodos fora do horário 
das aulas.

SALAS DE AULA

Nossas salas de aula são 
climatizadas e contam também com 
equipamentos de som e projeção de 

qualidade, sempre prezando por uma 
aula dinâmica e confortável. 
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ESTÚDIO

Nossa sala de aula favorita é o estúdio, onde você vive o dia a dia do cinema. Contando 
com um pé direito de 6 metros, isolamento acústico, uma lista completa de equipamentos 
(câmeras, luzes, tripés, travellings, gimble, e muitos outros), equipamento de áudio e projeção 
de qualidade, nosso estúdio é o ambiente perfeito para você imaginar e criar seus filmes. 

ESTÚDIO DE FOLEY
E DUBLAGEM

O nosso estúdio para gravação de áudio é 
usado para captação de ruídos e efeitos sonoros 
(os chamados foleys), gravação de locução e 
dublagem.

 Aqui você vai poder imaginar e criar todos 
os sons que ouve em um filme, de um cavalo 
andando em uma estrada lamacenta em uma 
cidade medieval a barulhos de máquina do 
tempo, ou mesmo de assassinatos em filmes de 
horror. A sua imaginação é o limite para os sons 
que você criará nesse espaço.
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METODOLOGIA

Desde o início do curso, os professores 
conduzirão você na fundamentação do 
ofício de atuar para a câmera, propondo 
um treinamento com as técnicas 
específicas para a interpretação 
audiovisual.

Os sistemas e métodos explorados no 
curso são O Método (Lee Strasberg), 
Técnica da Representação (Stella Adler) 
e Out Head (Meisner), amplamente 
usados no preparo para atuação 
em Cinema e TV.  Passando por suas 
diferenciações e fundamentos, o curso 
também se apoia nas propostas de 
Stanislavski e no trabalho do Group 
Theatre e da Actors Studio. 

As aulas vão te instigar a encontrar o ator 
e atriz dentro de si, e, simultaneamente, 
te treinar para fazer o trabalho técnico, 
emocional e físico necessário para a 
Atuação pro Audiovisual.

TRABALHOS PRÁTICOS

• Monólogos I  e II – Desenvolvimento 
de monólogo seguindo propostas 
diferentes

• Trabalho Coletivo – Criação de 
esquete coletiva a partir de um roteiro, 
colocando em prática tudo que foi 
aprendido na primeira fase do curso.

• Curta-metragem – Produção de 
um curta do zero, com Casting, 
reunião de produção, primeira leitura, 
preparação de elenco, ensaio e 
gravação.

• Direção de Elenco – As atrizes e atores 
serão divididos em grupos onde 
deverão dirigir uma esquete.

• Experienciando outros diretores(as) – 
Outros professores serão convidados 
para dirigirem cenas dos alunos e 
alunas, para que possam experienciar 
outras mãos de direção.
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CONTEÚDO
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• Castings

• Técnicas de Atuação

• Atuação para Cinema I e II

• Atuação para TV I e II

• Interpretação para comerciais I e II

• O tempo da comédia

• Audiovisual como Linguagem

• Módulo de Fonoaudiologia para Atores

• Desenvolvendo um roteiro na prática

• Gestão de Carreira

• Entendimento de contexto e subtexto

• Improvisação I e II

• Combate em cena

• Módulo de Dublagem

• Módulo de História do cinema

• Storytelling

• Feedback Individual:
Ao final de todo semestre você terá um tempo dedicado com 
o professor-coordenador para o desenvolvimento de uma 
devolutiva individual, focada nas suas forças e fraquezas
para potencializar seu crescimento.
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PRÓXIMa TURMA
VERÃO 2022

TURMA NOturna
(presencial e online)

Início do curso: 8 de Março de 2022
Horário: 19h30 às 22h30 (às terças e quintas)

Para aprender as principais técnicas de atuação em frente às câmeras, 
você precisa dos melhores professores e uma ótima estrutura para 
entender desde a preparação de personagem até o momento da 
gravação. No nosso Curso Anual de Interpretação você tem a vivência 

como é em uma produção de verdade!

Não perca essa oportunidade de aprender tudo que você precisa para 
dar seus primeiros passos no universo do Cinema e Audiovisual.

CLIQUE PARA
ASSISTIR

https://www.youtube.com/watch?v=w4Fz62VgwEY
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