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Escopo Geral do Projeto
PRODAV TVs Públicas

Linha de produção de conteúdo destinado às TVs 
Públicas

Foco: 

Fomento à produção de conteúdo independente e 
regional; e,

Produção audiovisual destinado às TVs Públicas 
(atualmente aproximadamente 200 TVs aderiram ao 
projeto). 



Escopo Geral do Projeto
PRODAV TVs Públicas

Linha de produção de conteúdo destinado às TVs Públicas

Legislação: 

Medida Provisória nº 2.228-1, 6/09/01.

Lei nº 11.437, 28/12/06 – Destinação das receitas do 
Condecine, art. 4º, §3º.

II - no mínimo, 10% (dez por cento) deverão ser destinadas ao fomento da produção de 
conteúdo audiovisual independente veiculado primeiramente nos canais comunitários, 
universitários e de programadoras brasileiras independentes de que trata a lei que dispõe sobre a 
comunicação audiovisual de acesso condicionado. (Incluído pela Lei nº 12.485, de 
2011)   (Produção de efeito)



Escopo Geral 
Principais stakeholders

• Comitê Gestor do FSA

• Grupo de Planejamento Executivo da Linha
• Ancine, SAV/MinC, ABCCOM, ABPEC e ABTU, 

além da própria EBC

• TVs do Campo Público

• Mercado Audiovisual  



Escopo Geral 
Compromisso EBC no Projeto

• Infraestrutura de distribuição das obras para as 
TVs do campo público

• Seleção

• Acompanhamento das produções audiovisuais



Panorama Geral da Linha

• Duas edições em andamento 
• 1ª Edição - FSA 2013/2014 
• 2ª Edição - FSA 2015

• Sessenta milhões por edição para fomento de 
produção de conteúdo independente e regional
• Cada edição foi subdividida para atender as cinco 

regiões do País



Panorama Geral 1ª Edição



Panorama Geral 2ª Edição



Principais ações realizadas

• Junho de 2017 – ANCINE e EBC, após quatro anos de execução do 
projeto, traçam uma agenda conjunta de revisão e atualização das 
ações para aperfeiçoar a Linha de Produção

• Assunção das Unidades Técnicas do Projeto (julho e agostos/2017);

• Reunião do Grupo de Planejamento Executivo da Linha - ABCOM, 
ABPEC, ABTU, SAV/Minc, Ancine e EBC (julho/2017);

• Início do processo de visionamento técnico das obras da 1ª Edição 
(22 de agosto de 2017);

• Lançamento do espaço PRODAV TVs Públicas no Portal da EBC 
(julho/2017);



Principais ações realizadas

• Retificação dos prazos fornecidos pela UT Acerp para 
licenciamento não-oneroso das TVs Públicas 
julho/2017;

• Oficina no Max Minas Audiovisual Expo 2017 
(agosto/2017);

• Encontros regionais com produtoras da Linha (Região 
Sul, Curitiba, e Região Norte, Manaus – 
setembro/2017);



Principais ações realizadas

• Oficina no 3º Mercado Audiovisual do 
Nordeste, em Fortaleza (novembro/2017);

• Encontros regionais com produtoras da 
Linha - Região Sudeste, em Belo 
Horizonte - dezembro/2017.



Central de Atendimento da EBC



Espaço PRODAV TVs Públicas 
no site da EBC

http://www.ebc.com.br/institucional/sobre-a-ebc/prodav-tvs-publicas 



Faixa de Programação 
PRODAV TVs Públicas

TV Brasil



Chamada



Principais Problemas Técnicos
• Áudio limite abaixo de -20db ou ultrapassando -10db;

• Carcteres fora da safe área ( 4:3);

• Janela de libras encobrindo;

• Sobreposição de closed caption em janela de Libras ou letreiros de 
informação; 

• Sobreposição de Janela de Libras em elementos essenciais da 
cena dramática;

• Áudio fora de sync nos episódios e Libras encobrindo caracteres;



Principais Problemas Técnicos
• Acessibilidade em audiodescrição sobrepondo-se aos 

diálogos e/ou entrevistas;

• Audiodescrição com ruídos; 

• Audiodescrição não narra logomarcas;

• Som fica mudo abruptamente e depois retorna;

• Falta de sincronismo entre som e imagem;

• Claquete não informa o nome do Diretor, do Roteirista e não 
identifica episódios com Libras; 



Principais Problemas Técnicos
• O uso das logomarcas não atendem à IN 130 e manuais de uso 

das marcas obrigatórias (Ancine, FSA, BRDE e EBC);

• Tempo das obras abaixo ou superior ao estipulado no edital;

• Sobreposição da trilha sonora aos diálogos da cena;

• Closed Caption não condiz com a cena;

• Ausência da janela de libras em determinadas cenas;

• Trechos em Black;



Principais Problemas Técnicos

• Canais 3 e 4 apenas com audiodescrição, 
faltando o áudio da obra.



Dúvidas e Contribuições

• Programação da exibição das obras;

• Chamadas na grade da TV Brasil;

• Participação em Festivais e Mostras;

• Canais de comunicação;

• Exibição em TVs do campo público;

• Regulamento Geral do PRODAV (Detalhamento).



Próximas Ações

• dezembro de 2017 - Construção da 3ª edição com 
a ANCINE e o Grupo de Planejamento Executivo 
da Linha;

• Dezembro de 2017 - Evento geral com produtoras 
via Skype.



Fechamento

Coleta de sugestões dos 
presentes



www.ebc.com.br/institucional
Qualquer contato PRODAV TVs Públicas: 

Central de Atendimento da EBC

Representantes EBC:
Carlos Eduardo dos Santos – Coordenador do Grupo de Trabalho PRODAV TVs Públicas
Linei Lopes – Coordenador de Produção
Paulo Marcial - Assessor da Diretoria-Geral
Welton Linhares Lima – Assessor da Diretoria-Geral


