
BRAVI e ICAB promovem masterclass
sobre desenvolvimetno e produção de
séries de animação com profissionais

da Birdo Studio

O encontro será realizado em São Paulo no dia 28 de

junho, na sede da BRAVI

O  Instituto  de  Conteúdos  Audiovisuais  Brasileiros  (ICAB),  em

parceria com Brasil  Audiovisual  Independente (BRAVI)  realizará a

masterclass  “Desenvolvendo  e  produzindo  uma  série  de

animação para TV”, com Luciana Eguti e Paulo Muppet, sócios do

estúdio Birdo. A masterclass acontecerá no dia 28 de junho, das 10h

às 13h, na sede da BRAVI-SP.

A BRAVI e o Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros – ICAB promovem no dia 28

de junho, das 10h às 13h, na sede da BRAVI-SP, a masterclass “Desenvolvendo e

produzindo uma série de animação para TV”. No encontro, Luciana Eguti e Paulo

Muppet, sócios do estúdio Birdo, detalharão os passos para o desenvolvimento do conceito

de uma nova série até sua exibição em um canal de TV.

A série “Vinicius e Tom, Divertidos por Natureza”, criada para o canal Cartoon Network e

campeã de audiência no canal durante todo o ano de 2016, será usada como exemplo.

Na programação estão os seguintes temas:

Desenvolvimento do conceito da série (personagens, universo, cenários, formato,

sinopses)

Guidelines de orçamento e cronograma de produção



Trabalhando em conjunto com o canal e/ou coprodutores

Montando a equipe certa

Organizando as etapas de produção

Pré-produção (roteiros, storyboards, masters de cenários, design de personagens e

builds)

Produção (animação, layouts de cenários, post-board design, composição, vozes)

Pós-produção (composição, trilha)

Suporte e divulgação

O estúdio Birdo é associado BRAVI e foi fundado por Paulo e Luciana em 2005. A empresa

ficou mundialmente conhecida em 2016 pela criação dos mascotes dos Jogos Rio 2016.

Atualmente, a Birdo é um dos principais estúdios de animação da América Latina com

projetos de conteúdo desenvolvidos para a Disney, Cartoon Network e Nickelodeon.

Dia: 28/06/2017, das 10h às13h, Sede BRAVI-SP.

Endereço: Alameda Jaú, nº 684, conjunto 21 – Bairro Cerqueira César, São Paulo – CEP

01420-001

Associados BRAVI e BrC : gratuito

Não-associados: R$60,00*O pagamento será por meio de BOLETO, encaminhado ao

e-mail cadastrado no momento da inscrição.**Vagas limitadas

Clique aqui para se inscrever.

icabrasil.org


