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Ementa 

A disciplina obje�va o desenvolvimento da capacidade crí�ca, analí�ca e projetual do aluno em 
relação a produtos audiovisuais e capacitar o aluno para a elaboração de propostas de projetos 
audiovisuais. 

 

Programa 

As a�vidades da disciplina compreenderão os seguintes tópicos de conteúdo: 

Dinâmica da produção colaborativa de conteúdos audiovisuais . Introdução ao contexto 
contemporâneo da produção audiovisual, sua distribuição e questões da qualidade. 

A produção em rede e as questões de autoria e direitos autorais . Introdução aos fundamentos 
do direito autoral na legislação brasileira e internacional, sua relação com projetos e conteúdo 
audiovisual. 

Acessibilidade na produção audiovisual . Obrigações legais da acessibilidade em conteúdo 
audiovisual, conforme legislação brasileira e normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT. 

Ambiente brasileiro de fomento ao audiovisual . Iden�ficação dos agentes nacionais de 
fomento ao audiovisual e os principais mecanismos de fomento. 

Formatação de projeto audiovisual . Modelos de formatação de projetos, itens mínimos, 
obrigatórios e complementares. O fomento no Brasil e a norma�zação da modelagem de 
projetos. 

Orçamentação do projeto audiovisual . Os diversos �pos de produção audiovisual e seus 
modelos de orçamentação. Formulários padrão das agências e mecanismos de fomento. 

Distribuição audiovisual, mercado e impacto social . Pensamento sobre distribuição 
audiovisual mul�plataforma e modelos de a�vação do mercado e produção de impacto social 
na produção e distribuição audiovisual. 

Festivais, eventos setoriais, editais e players do audiovisual no Brasil . Panorama de eventos 
setoriais e sua natureza, como os diferentes eventos, editais e eventos operam na viabilização 
da produção e distribuição audiovisual. 
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