
Mapa de Desenho Educacional (MDE)   

 

Identificação:  Produção, Legislação e Ética no Audiovisual 

(  ) Curso   ( X ) Componente curricular  (    ) Tópico  (    ) Atividade  (    ) Outro 

Docente(s):  ____________________________ 

Período total:  ____________________________ 

Carga horária total:  30 horas 

 
Módulo 

 
Objetivos  Conteúdos  Atividades  Ferramentas 

Duração 

Avaliação 
Período  Carga 

horária 

Distribuição 
didática dos 
conteúdos 

O que se espera que o 
estudante aprenda por 

meio do estudo de cada 
tópico. 

Assuntos que serão 
desenvolvidos em 
cada tópico. 

Situações didáticas 
planejadas para que o 
estudante realize, com 
vistas ao alcance dos 

objetivos de 
aprendizagem 

Tecnologias 
utilizadas 

para a 
realização 

das 
atividades. 

Tempo 
estimado 

para a 
realização 

das 
atividade

s. 

Total 
de 

horas 
de cada 
tópico. 

Estratégias e 
instrumentos para 

verificar se os 
objetivos foram 

alcançados. 

Unidade 1 -     

Produção 

audiovisual: 

Entender as   
especificidades de cada     
meio ou 

Produção audiovisual 
em diferentes meios 
e linguagens  
Etapas de produção 

  eBook; 
vídeos  5 dias  10 

horas  não se aplica 



uma 

panorâmica. 

 

linguagem – cinema,     
televisão, publicidade,   
institucional, internet – e 
as etapas da produção       
audiovisual.  
Compreender as   
principais atribuições de     
um produtor e do       
assistente de produção na       
equipe audiovisual e a       
interlocução com os     
demais membros 
da equipe.  

Produtor/a e 
Assistente de 
Produção 
Registro Profissional 

Unidade 2 -     
Produzindo 
conteúdos 
audiovisuais 

Compreender a 
importância da produção 
na busca de 
financiamento, na 
organização dos fluxos 
de informação e de 
trabalho e na segurança 
jurídica do nosso projeto. 

Produção executiva 
Direitos autorais 
Contratos, 
autorizações e 
seguros 
A produção no set 
de filmagem 
Direito de imagem 

  eBook; 
vídeos  5 dias  10 

horas  não se aplica 

Unidade 3 - 
Legislação 
audiovisual 

Entender como a 
Constituição Federal 
aborda o audiovisual, a 
legislação sobre a 
televisão, a importância 
das leis de incentivo, da 
ANCINE e do Fundo 
Setorial do Audiovisual 

Constituição 
Modelos de 
televisão: TV aberta e 
TV por assinatura  
Leis de Incentivo  
ANCINE e Fundo 
Setorial do 
Audiovisual 

  eBook; 
vídeos  3 dias  5 horas  não se aplica 



 

 

para o desenvolvimento 
do audiovisual. 

Classificação 
Indicativa 

 
Unidade 4 - 
Ética no 
audiovisual e 
atuação 
profissional 

Refletir sobre as 
posturas éticas no 
audiovisual surgidas 
tanto no âmbito das 
relações profissionais 
quanto no conteúdo 
que produzimos.  

 

Considerações sobre 

ética na produção 

audiovisual 

Códigos de ética 

O mercado do 

audiovisual no 

Distrito Federal 

  eBook; links   
externos.  3 dias  5 horas  não se aplica 


