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 1. Introdução 

No Contrato de Investimento assinado por todos os contemplados no PRODAV das TVs             

Públicas (PRODAV 08, 09, 10, 11 e 12), consta na Cláusula Quinta, como obrigação da               

produtora proponente do projeto, o que segue abaixo destacado: 

 

“Fazer constar, em créditos da OBRA e em todo material gráfico ou audiovisual de              

divulgação da OBRA, o conjunto das logomarcas do BRDE, conforme disponibilizado no            

sítio eletrônico do BRDE; da ANCINE/FSA, em conformidade com as disposições da            

Instrução Normativa ANCINE nº 85, de 02 de dezembro de 2009, e da Empresa Brasil de                

Comunicação – EBC, conforme Manual de Padronização das Marcas EBC e seus Veículos, de              

novembro de 2013, disponibilizado no sítio da EBC na internet” 

 

Obs: A Instrução Normativa ANCINE nº 85, foi atualizada pela IN nº 130, publicada em               

dezembro de 2016. 

 

Também consta em todos os editais do Prodav das TVs Públicas, no item 8.2.1., o seguinte: 

 

“A proponente deverá entregar cópia final da obra audiovisual à Empresa Brasil de             

Comunicação - EBC, conforme os parâmetros estabelecidos na NORMA DE FORMATO           

PADRÃO DE ENTREGA DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL EM ALTA DEFINIÇÃO - NOR 704,            

disponível no sítio eletrônico do BRDE (..)” 

 

Pensando em reunir as informações mais importantes para os produtores sobre a aplicação             

das logomarcas e os detalhes sobre entrega dos conteúdos contemplados no Prodav TVs             

Públicas, a EBC redigiu o Manual que segue. Ele tem como base os documentos abaixo, dos                

quais recomendamos fortemente não apenas a leitura completa mas a consulta sempre            

que houver dúvidas: 
 

A Instrução Normativa 130 da ANCINE, publicada em dezembro de 2016 atualiza            

informações sobre a normatização da utilização das logomarcas e dos créditos textuais da             

ANCINE e FSA: nos produtos realizados com recursos públicos federais da área audiovisual e              

em todo material de divulgação:  

http://www.ancine.gov.br/legislacao/instrucoes-normativas-consolidadas/instru-o-normativ

a-n-130-de-13-de-dezembro-de-2016 

 

*Manual de Aplicação de Marca da ANCINE/FSA: 

http://www.ancine.gov.br/manuais/aplicacao-logomarca 

 
*Manual de Aplicação de Marca do BRDE: 

http://www.brde.com.br/wp-content/uploads/2015/11/manualmarcabrde.pdf 
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*Manual de Aplicação de Marca da EBC: 

http://www.brde.com.br/wp-content/uploads/2015/12/TV-PUBLICA_Manual-da-Marca-EBC

.pdf 

 

*NOR 704 (Norma de Formato Padrão de Entrega de Conteúdo Audiovisual em Alta 

Definição): 

http://www.brde.com.br/wp-content/uploads/2016/02/TVs-PUBLICAS_normaformatopadra

o.pdf 

 

*IN 116 da ANCINE: Dispõe sobre as normas gerais e critérios básicos de acessibilidade a 

serem observados por projetos audiovisuais financiados com recursos públicos federais 

geridos pela ANCINE: 

https://www.ancine.gov.br/legislacao/instrucoes-normativas-consolidadas/instru-o-normati

va-n-116-de-18-de-dezembro-de-2014 

 

*Regras ABNT para Acessibilidade (documento base para a NOR 704 no que tange à 

acessibilidade): 

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generic

o_imagens-filefield-description%5D_17.pdf 

 

Lembramos que este manual está em constante atualização e aperfeiçoamento. Caso tenha            

dúvidas, ou perceba que algo pode melhorar neste documento, não deixe de comunicar a              

Coordenação Executiva da Linha de Produção de Conteúdos Destinados às Tvs Públicas na             

EBC (os contatos estão no item 7). 
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2. Logomarcas obrigatórias, ordem de inserção e outras marcas 
 
2.1. Logomarcas obrigatórias e ordem de inserção 
 

Segundo o que está descrito nos manuais, a ordem de inserção das logomarcas deve              

obedecer o que segue abaixo: 

 

1. ANCINE/FSA 

2. BRDE 

3. EBC 

4. Empresa produtora 

 

2.2. Não permissão da inserção de outras logomarcas 

 

Não é permitida a inserção de qualquer outra logomarca, pois isso fere a política de algumas                

TVs. No caso de o projeto contar com apoio durante a sua realização, é permitido inserir                 

nomes, por extenso, de empresas, instituições ou pessoas como apoio ou nos            

agradecimentos. 
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3. Aplicação das logomarcas e tempo de Cartela  
 
Os tempos das cartelas seguem o padrão estabelecido nos manuais específicos de cada             

marca, cujos links estão disponíveis no item 1. Introdução, deste documento. 

 

Os tamanhos das imagens presentes neste documento são meramente ilustrativos, servindo           

para demonstrar qual marca deve ser utilizada em fundo preto. As proporções da logomarca              

em relação à tela estão descritas nos respectivos manuais de cada marca e devem ser               

respeitadas. 

 

Abaixo, seguem recomendações e exemplos de aplicação para créditos iniciais e finais dos             

episódios. Reiteramos a recomendação de leitura integral dos manuais específicos de cada            

marca e a necessidade de recorrer a eles sempre que houver dúvidas.  

 

 

 

 3.1. Créditos Iniciais 
 

 3.1.1.  Uso da Vinheta animada  da  Ancine  
 
Essa vinheta pode ser aplicado no lugar da logomarca institucional da ANCINE em todos os               

materiais promocionais das produções audiovisuais. O uso da vinheta nos materiais           

promocionais não é obrigatório, ou seja, fica a critério do proponente utilizá-lo ou aplicar a               

logomarca institucional convencional. 
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A vinheta animada da Agência Nacional do Cinema pode ser acessada  no link:             

 http://www.ancine.gov.br/manuais/aplicacao-logomarca 

Esta vinheta não poderá ser editada, acelerada ou manipulada, devendo ser usada em toda              

sua duração e com o áudio existente no arquivo. 

 
                
 

 

 

3.1.2  Cartela logomarca ANCINE/FSA  
 

3.1.2.1. A vinheta da Agência é opcional, seguem abaixo dados para o uso da opção de                
cartela da logomarca ANCINE (manual, página 12): 
Esta cartela individual oferece apenas a logomarca ANCINE, devidamente centralizada, e           

deverá permanecer na tela por um mínimo de quatro segundos, descontados os tempos de              

fade in e fade out1, precedendo a abertura dos créditos iniciais.  

 

Para download:  

 

https://www.ancine.gov.br/manuais/aplicacao-logomarca 
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3.1.2.2 Cartela logomarca FSA (manual, página 13): 
 

Esta cartela individual oferece apenas a logomarca FSA, devidamente centralizada, e deverá            

permanecer na tela por um mínimo de dois segundos, descontados os tempos de fade in e                

fade out, imediatamente após a apresentação da Cartela da logomarca  da ANCINE. 

Para download: 

 

https://www.ancine.gov.br/manuais/aplicacao-logomarca 
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3.1.3 Logomarca BRDE 

 

De acordo com o manual, página 26, esta cartela individual oferece apenas a logomarca              

BRDE, devidamente centralizada, e deverá permanecer na tela por um mínimo de dois             

segundos, descontados os tempos de “fade in” e “fade out”1, imediatamente após a             

apresentação das Cartelas de Logomarca da ANCINE e do Fundo Setorial Audiovisual (FSA).             

Deverá ser aplicada sempre e exclusivamente nas obras audiovisuais desenvolvidas,          

produzidas e/ou finalizadas com investimentos do FSA, cujo agente financeiro seja o BRDE,             

combinados ou não com outras fontes de recursos. 

Para download: 

 
http://www.brde.com.br/fsa/documentosfsa/logomarcas-brde/ 
 
 

 
 

3.1.4 Logomarca EBC  

 

Recomendamos seguir o mesmo padrão da logomarca da ANCINE (cartela exclusiva, mínimo            

de quatro segundos, descontados os tempos de fade in e fade out1).  

Seguir a orientação da página 6 do manual da EBC quanto à aplicação da logomarca em                

fundo preto (Aplicação em negativo e horizontal). 
 

Para download:  
https://goo.gl/8KJhPa 
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3.1.5 Logomarca/Vinheta Empresa Proponente  

 

A logomarca ou vinheta da empresa proponente deve ser inserida após as logomarcas             

obrigatórias. 

 

Se for uma logomarca, deve seguir o mesmo padrão da ANCINE quanto ao tempo de               

exposição da cartela. 

 
 
3.2. Créditos Finais 
 

3.2.1. Logomarca ANCINE/FSA 

 

Nos créditos finais, além da inserção das logomarcas da Ancine e FSA (apresentadas nos item               

3.1.2 , é necessário inserção do Texto Descritivo). 

 

Observe as páginas 14 e 15 do Manual de Aplicação de Logomarcas da ANCINE. O tempo                

varia conforme a apresentação dos créditos finais (em forma de cartela ou rotativo). 

 

Conforme o Manual da Ancine, o texto descritivo a seguir: “Esta obra contou com recursos               

públicos geridos pela Agência Nacional do Cinema – ANCINE.“ deve acompanhar as            

logomarcas obrigatórias da Agência Nacional do Cinema nos créditos finais das obras            

audiovisuais. E deve ser aplicado no mesmo padrão de arte gráfica dos demais créditos              

finais da obra: tamanho, tipologia, cor de fonte e cor de fundo. 
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3.2.2. Logomarca BRDE 

 

Caso os créditos finais sejam no padrão CARTELA, o Modelo da Logomarca do BRDE deverá               

ser inserido em cartela(s) exclusiva(s) por 5 (cinco) segundos cada. 
 

Caso os créditos finais sejam no padrão ROTATIVO, o modelo da marca do BRDE deve estar                

separado do crédito aos demais recursos geridos pela ANCINE por uma linha em branco              

antes; e dos demais créditos do filme por quatro linhas em branco depois. 

 

3.2.3. Logomarca EBC 

 
Seguir o mesmo padrão de tempo da logomarca da ANCINE. 

 

3.2.4. Logomarca / Vinheta da Empresa Proponente  

 

A logomarca ou vinheta da empresa proponente deve ser inserida após as logomarcas             

obrigatórias e o tempo deve seguir o mesmo padrão da ANCINE. 

 

3.2.5. Logomarcas conjuntas Ancine/FSA/BRDE/EBC 

 

Conforme descrito na página 14 do Manual 2.0 de Aplicação de Logomarcas da Ancine, as               

logomarcas da Ancine, do FSA, do BRDE e da EBC podem ser aplicadas conjuntamente nos               

créditos finais da obra, tanto como cartela quanto com créditos rotativos.  

 

 

3.3.  Os recursos de acessibilidade e as logomarcas obrigatórias  
 

No espaço de inserção das logomarcas obrigatórias não é aconselhável o uso de janela de               

libras e closed caption, e assim o melhor é evitar o uso de diálogos e outras falas durante a                   

exposição das logomarcas obrigatórias.  

 

Durante a inserção das logomarcas obrigatórias, a audiodescrição precisa descrever, um a            

um (se houver tempo), ou narrar como "Logomarcas Institucionais". 
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4.  Entrega das obras audiovisuais 
 

A Chamada Pública estabelece os prazos abaixo discriminados para entrega das obras,            

contados a partir da data de desembolso dos recursos do FSA:  

 

"a) 09 (nove) meses, para obras não seriadas de documentário;  

b) 14 (quatorze) meses, para obras seriadas 

 sendo que a entrega dos episódios deve observar o seguinte cronograma:  

i. 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, do número total de episódios, deverá ocorrer em                 

até 09 (nove) meses;  

ii. 75% (setenta e cinco por cento), no mínimo, do número total de episódios, deverá ocorrer                

em até 12 (doze) meses; e 

iii. 100% (cem por cento), do número total de episódios, deverá ocorrer em até 14 (quatorze)                

meses."  

 

O fechamento dos arquivos e a entrega deve se guiar pelos parâmetros estabelecidos na              

NORMA DE FORMATO PADRÃO DE ENTREGA DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL EM ALTA           

DEFINIÇÃO - NOR 704 disponível no sítio eletrônico do BRDE: 

http://www.brde.com.br/wp-content/uploads/2016/02/TVs-PUBLICAS_normaformatopadra

o.pdf 

 
 

4.1.  Instruções adicionais à NOR 704 para a entrega das obras 
 

a) Deverão ser entregues à EBC duas cópias de cada episódio: uma cópia COM LIBRAS e                

uma cópia SEM LIBRAS (ver abaixo item 5.2 sobre acessibilidade); 
b) As duas cópias devem conter Audiodescrição e Closed-caption (legenda oculta); 

c) Entregar, também em separado, o arquivo de áudio da Audiodescrição e o arquivo de               

texto do Closed-caption (legenda oculta) gravado na XDCAM como dados; 

O arquivo (separado), de closed caption deve ser na extensão .SCC. O arquivo da              

audiodescrição (separado) deve ser nas extensões  .aiff ou .wav.  

 

d) Os arquivos devem ser entregues em fita XDCAM, devidamente nomeados como instruído             

no item 5.4.; 

e) Podem ser gravados na mesma mídia quantos arquivos couberem; 

f) O material pode ser entregue tanto a 59,94i quanto em 29,97i fps; 

g) As séries e telefilmes que não sejam falados somente em português, devem inserir              

legenda sobre a imagem. 

h) Os canais de Áudio para ambas as cópias devem estar de acordo com o item 8.1.2 da NOR                   

704 (ler também item 5.3. deste manual). 
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*Na página 10 da NOR 704, item 10.3, é pedido que o conteúdo seja entregue com uma                 

claquete: 

 

10.3 CLAQUETE 

I - D : 10”; 

II - Início: 00:59:48:00; e 

III - Final: 00:59:57:29. 

 

As informações que devem constar nessa claquete são as seguintes: 

 

PRODAV TVs Públicas – Região: 

Nome da proponente: 

Estado:  

Título da série: 

Direção: 
Roteiro: 
Episódio: (nome do episódio, caso houver) 

Quantidade de episódios: (colocar o número do episódio X o número total de Episódios. Ex.:               

1x5 ou telefilme) 

Tipologia: (ficção / animação / documentário) 

Público: (adulto / jovem / infantil) 

Linha: (a letra correspondente do Anexo I - Proposta de Programação da Chamada Pública) 

 

Nas versões  dos episódios com libras, inserir no fim da claquete: VERSÃO COM LIBRAS 

 

*Na página 10 da NOR 704, item 10.6, é pedido que o conteúdo seja entregue dividido em                 

blocos: 

 

10.6 BLOCOS 

Espaçados com 10” BLACK  

Pedimos que o conteúdo dos episódios NÃO seja dividido em blocos. 

 

*A NOR 704 não especifica a proporção da "área de segurança 4:3" que precisa ser               

adotada. As novas versões de softwares de edição já não trazem as margens de corte para                

4:3, portanto essa definição deve ser feita pelo usuário. Dessa forma, deve ser utilizada a               

proporção de 25% de corte, sendo 12,5% para cada lado. 

 

*Na página 3 da NOR 704, item 6.1, é pedido que o material seja entregue com o codec                  

XDCAM HD422, codificação em MPEG-2 4:2:2 P@HL, porém esse codec não está disponível             

para todos os softwares de edição. O codec similar a esse que precisa ser utilizado, nesse                

caso, é o XDCAM HD 50 NTSC 60i 24bits, codificação XDCAMHD 50 NTSC (4:2:2). 
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O codec desejado para uso no FCP (Final Cut)  é XDCAM HD422 1080i60 
Ao abrir o FCP configure o projeto antes de importar o video, conforme segue. 
 

 

4.2. Acessibilidade 
 

Em relação à acessibilidade, a proponente deve seguir as diretrizes da Instrução Normativa             

da ANCINE Nº 116, de 18 de dezembro de 2014, que dispõe sobre as normas gerais e                 

critérios básicos de acessibilidade a serem observados por projetos audiovisuais financiados           

com recursos públicos federais geridos pela ANCINE: 

https://www.ancine.gov.br/legislacao/instrucoes-normativas-consolidadas/instru-o-normati

va-n-116-de-18-de-dezembro-de-2014 

  

É importante observar ainda as diretrizes contidas na NOR 704 da EBC, citada no item 5. 

 

 

4.2.1. Closed Caption 

 

Quando o closed caption for executado, pode ser que ele se sobreponha a outros elementos               

da imagem (como por exemplo: libras, GC`s, infográficos, etc). Recomenda-se quebrar o            

closed caption em 2 ou 3 linhas de modo a não sobrepor ao libras. 

 

Observação: O closed caption não pode ultrapassar a Área de Segurança 4  x 3. 

 

*A NOR 704, na página 3, item 6.1., pede que o material seja entregue com o closed                 

caption no formato Padrão EIA-708. Porém este padrão não está disponível em todos os              

softwares de edição. O padrão similar a este que precisa ser utilizado, nesse caso, é o                

CEA-708. 

 

 

 

4.2.2. LIBRAS 

 

Os padrões de formatação e tamanho do recorte de LIBRAS a serem adotados deverão              

seguir a norma da ABNT 15290, disponível através do link: 

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generi

co_imagens-filefield-description%5D_17.pdf 

 
Não há regra quanto ao posicionamento (à esquerda ou direita) do recorte na tela. A               

escolha pode ser feita em função do conteúdo das imagens e inclusive mudar de             

posicionamento ao longo do episódio/telefilme, caso necessário. 

 

   MANUAL DE PADRONIZAÇÃO DAS LOGOMARCAS  E ENTREGA DE PRODUTOS - PRODAV TVs PÚBLICAS (Edição 2)      13 

https://www.ancine.gov.br/legislacao/instrucoes-normativas-consolidadas/instru-o-normativa-n-116-de-18-de-dezembro-de-2014
https://www.ancine.gov.br/legislacao/instrucoes-normativas-consolidadas/instru-o-normativa-n-116-de-18-de-dezembro-de-2014
https://www.ancine.gov.br/legislacao/instrucoes-normativas-consolidadas/instru-o-normativa-n-116-de-18-de-dezembro-de-2014
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagens-filefield-description%5D_17.pdf
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagens-filefield-description%5D_17.pdf


 
 

  

 
Contudo, na ausência de outras motivações, recomendamos a sua localização à direita da             

tela, de modo a evitar que coincida com a faixa de closed caption, caso esteja habilitada.  

 

Além das indicações e especificações presentes na ABNT e na IN 116, ajuda muito quando               

ocorre um planejamento da inserção da janela de libras e legenda oculta desde a fase de                

pré-produção, levando em conta que se trata de recursos de acessibilidade que precisam             

dialogar com o conjunto da obra audiovisual. Ou seja, é aconselhável evitar que a janela de                

Libras se sobreponha aos espaços na tela onde está acontecendo a ação dramática principal              

ou elementos visuais mais importantes, observar uso de cores, transparência,          

posicionamento de intérprete, entre outros cuidados que concorrem para a qualidade da           

obra. Além disso, é importante frisar que a janela de Libras deve estar inserida dentro da               

área de segurança 4 x 3 !  

 

Exemplos de aplicação da janelas de libras que funcionam:  

 

Exemplo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo 2 
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Exemplos de aplicação da janelas de libras que não funcionam e não serão permitidos:  

 

I – Closed caption invadindo a Janela de Libras ; 

 

II – Janela de Libras se sobrepondo a caracteres; 

 

III – Intérprete de Libras com luz estourada; 

 

IV – Janela de Libras fora da área de segurança ( 4 x 3 ) ; 

 

V – Janela de Libras se sobrepondo a personagens. 

 

VI - Quando a janela de libras não possuir a dimensão correta: mínimo de ½ da altura e ¼ da                    

largura da tela 4x3 

  

 

4.3. Configuração de Mídia com Áudio Finalizado e Audiodescrição 

 

I - Áudio canal 1: Canal Esquerdo (LEFT) em Língua Portuguesa;  

II - Áudio canal 2: Canal Direito (RIGHT) em Língua Portuguesa;  

III - Áudio canal 3: Canal Esquerdo (LEFT) em Língua Portuguesa com Audiodescrição nos              

intervalos da narração e diálogos;  

IV - Áudio canal 4: Canal Direito (RIGHT) em Língua Portuguesa com Audiodescrição nos              

intervalos da narração e diálogos. 

 

 

4.4.  Instruções para a nomenclatura dos arquivos 

 

4.4.1. Arquivos SEM Libras 
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Público Alvo_Tipologia_Região_Nome do Projeto_Número do Episódio x Número Total de          

Episódios_Minutagem 

 

Exemplo: 
a) Adu_Doc_SE_DesdeJunho_1x5_26min 

b) Jov_Fic_NE_CanalTelevisao_1x27_2min 

c) Inf_Ani_CO_Enquadro_1x5_5min 

d) Adu_Doc_SU_PeriferiaTrans_1x1_50min 

 

4.4.2. Arquivos COM Libras 

 

Agregar a sigla _LB no final 

 

Exemplo: 

a) Adu_Doc_SE_DesdeJunho_1x5_26min_LB 

b) Jov_Fic_NE_CanalTelevisao_1x27_2min_LB 

c) Inf_Ani_CO_Enquadro_1x5_5min_LB 

d) Adu_Doc_SU_PeriferiaTrans_1x1_50min_LB 

 

Para obter as informações, favor consultar o Anexo B do edital. 

 

*Favor NÃO inserir acentuação e "ç" e NÃO deixar espaçamento entre as letras. 

 

É de suma importância que a nomenclatura esteja correta. Qualquer dúvida, não hesitem             

em contatar-nos. 

 

 

4.5. Local de entrega 
 

As másteres com as obras finalizadas e o material promocional devem ser entregues para o               

Escritório da Coordenação Executiva da Linha de Produção de Conteúdos Destinados às Tvs             

Públicas da EBC . O endereço para entrega é :  

 
Destinatário: 
Empresa Brasil de Comunicação - EBC 
Diretoria-Geral - Assunto: PRODAV TVs Públicas 
A/C Unidade Técnica da EBC - PRODAV TVs Públicas 
SCS Q.08 – Bloco B-60 – 1º Subsolo – Ed.Venâncio 2.000 – Asa Sul - Brasília  
CEP 70.333-900 

 

No envio de conteúdos, obrigatoriamente inserir dados de identificação, tanto no envelope            

como nas mídias, com o nome do projeto e da produtora, e ainda a indicação do número e                  

da quantidade de episódios.  
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Ao postar o material pelos correios ou companhia aérea, enviar através da Central de              

Atendimentos da EBC o número do localizador.  

 

 

4.6. Depósito Legal Cinemateca Brasileira 
 

De acordo com o edital, a cópia final da obra audiovisual deverá ser depositada na               

Cinemateca Brasileira. 

 

Observação:Para a entrega no depósito legal da obra na Cinemateca deve ser usada a mídia               

HD externo. 

 

Todas as informações detalhadas para o depósito legal da obra na Cinemateca se pode ser               

acessado a partir do site da ANCINE. 

 

Outras informações quanto ao depósito legal na Cinemateca Brasileira podem ser obtidos            

através do telefone 11-3512-6111 ou pelo email: depositolegal@cinemateca.org.br  .  
 

 

 

 

 

 

5. Documentos do projeto: CPB, Ofício de Isenção da         

Condecine/CRT e Classificação Indicativa 
 
Como já está escrito no Contrato de Investimento, o Certificado de Produto Brasileiro (CPB)              

emitido pela ANCINE é um dos documentos que o proponente deve obrigatoriamente            

entregar à gestão do Prodav das TVs Públicas. No entanto, para poder ter seus conteúdos               

exibidos nas TVs públicas, o proponente precisa providenciar também o Certificado de            

Registro de Título (CRT) - que no caso da primeira licença para as TVs Públicas, será                

substituído pelo Ofício de Isenção de Condecine, emitido pela ANCINE, e a Classificação             

Indicativa, junto ao Ministério da Justiça e Cidadania. 

 

Veja abaixo o passo a passo como conseguir a emissão desses documentos.  

Recomendamos que:  

- essa documentação seja emitida nessa ordem: CPB, Ofício de Isenção de           

Condecine/CRT e Classificação Indicativa 

- o processo de emissão seja iniciado assim que o primeiro episódio for concluído (no              

caso de obra seriada) ou assim que o telefilme for concluído (caso de obra não seriada). 
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5.1. Certificado de Produto Brasileiro (CPB) 
 

5.1.1 Obras não seriadas 

http://www.ancine.gov.br/sites/default/files/CPB%20passo%20a%20passo%20SAD%20-%20

n%C3%A3o%20seriada.pdf 
 

5.1.2. Obras seriadas 

http://www.ancine.gov.br/sites/default/files/manuais/CPB%20passo%20a%20passo%20SAD

%20-%20seriada.pdf 
 
O CPB é liberado com o nº de episódios efetivamente enviados para registro. Após a               

liberação do CPB, caso a requerente deseje incluir mais episódios, deve ser enviada para a               

ANCINE cópia dos novos episódios em DVD, acompanhada do documento de identificação            

recebido quando da emissão do CPB (caso o requerente não tenha recebido o documento              

por email, deve solicitá-lo pelo email:  registro.cpb@ancine.gov.br). 
 

Para dúvidas referentes ao CPB: (21) 3037-6028 / 3037-6297 

registro.cpb@ancine.gov.br 

 

 

 

 

5.2. Ofício de Isenção de Condecine / Certificado de Registro de Título (CRT)  
 
Para requerer o Ofício de Isenção de Condecine/Certificado de Registro de Título (CRT), toda              

obra audiovisual não-publicitária brasileira precisa possuir o Certificado de Produto          

Brasileiro – CPB.  

 

No caso do Prodav das TVs Públicas, apenas para a primeira janela de exibição não-onerosa               

nas TVs Universitárias, Comunitárias e Educativas e Culturais, os conteúdos ficam isentos            

do pagamento da taxa de Condecine. Por isso, nessa primeira licença, o produtor terá de               

solicitar à ANCINE o Ofício de Isenção de Condecine, que terá a validade de um CRT.                

Importante lembrar que essa isenção está vinculada SOMENTE à licença não-onerosa para            

as TVs Públicas. Caso firmem novo contrato de licença onerosa, seja com a TV pública ou                

não, os proponentes terão de realizar o processo normal de CRT junto à ANCINE, inclusive               

pagando a taxa de Condecine. 

 

A Comunicação pública prevista no item 3.2 dos editais CHAMADAS PÚBLICAS BRDE/FSA -             

PRODAV - TVS PÚBLICAS (REGIÕES NORTE, NORDESTE, CENTRO-OESTE, SUDESTE E SUL) - 8,             

9, 10, 11, 12/ 2014 E 2015 se enquadra a hipótese de não incidência da CONDECINE na                 

forma descrita no § 2º do artigo 1º da súmula nº 04            

http://www.ancine.gov.br/conteudo/s-mula-n-04-de-08-de-dezembro-de-2011, editada pela   

ANCINE em 08 de dezembro de 2011. 
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A não incidência se confirma pelo caráter não oneroso do licenciamento para comunicação             

pública e pela comunicação pública em canais de programação dos segmentos comunitário e             

universitário e emissoras que exploram o serviço de radiodifusão pública e televisão            

educativa. 

 

Cabe ressaltar que, embora não haja incidência de CONDECINE na comunicação pública            

prevista no edital, o registro do licenciamento é obrigatório e deverá ser realizado, obra a               

obra, diretamente na SRE, conforme determinado no artigo 2º da referida súmula. 

 

Veja abaixo os passos para solicitar o Ofício de Isenção de Taxa Condecine, que no caso da                 

primeira licença para as TVs Públicas será válido como CRT 

 

5.2.1. Solicitar à Ancine o Ofício de Isenção da Condecine/CRT 

 

A declaração de isenção será emitida pela ANCINE. Cada produtor deverá solicitar ao setor              

de registro uma certidão que declara a isenção do pagamento do imposto. Encaminhe um              

e-mail com uma carta (em papel timbrado da produtora) para o e-mail:            

registronaopublicidade@ancine.gov.br   .  
 

Informar o TÍTULO DO PROJETO, número do CPB, informando que a obra está sendo              

produzida com o PRODAV XX/2014 - TVs Públicas, para veiculação em caráter de licença              

não-onerosa nas TVs Públicas, e solicitar a declaração da ANCINE de isenção do pagamento              

da CONDECINE . 

 

A ANCINE emitirá um ofício como documento que atesta a não incidência da CONDECINE e o                

certificado de registro de título da obra (CRT), apenas após liberação deste que o produtor                

poderá dar a entrada na classificação indicativa por análise prévia.  

 

 

5.3. Classificação Indicativa 
 

Para a exibição dos conteúdos nas emissoras de televisão aberta e a cabo é preciso realizar a                 

ANÁLISE PRÉVIA junto ao Ministério da Justiça e Cidadania. 

 

Para realizar o procedimento, siga as orientações abaixo: 

 

Com os primeiros episódios finalizados, deverá iniciar o processo com a Coordenação de             

Classificação Indicativa do Ministério da Justiça e Cidadania, enviando email para           

classificacaoindicativa@mj.gov.br os seguintes itens: 

 

a) Ficha Técnica de Audiovisual, escolhendo a opção de ANÁLISE PRÉVIA no item TV              

(download em português) (a ficha segue anexa também); 
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b) Comprovante de pagamento da Condecine (ou no nosso caso, Ofício de isenção da              

Condecine/CRT); 
c) Uma cópia integral do produto para ser analisada: como a classificação deve estar pronta               

no momento da exibição, os produtores deverão solicitar a classificação em etapas, por lote              

de episódios entregues (no caso das obras seriadas). Há a opção de envio do material por                

DVD, pen drive ou por link de internet (sempre com senha). 

 

Se preferir, os itens acima podem ser entregues por correio convencional ou pessoalmente             

no Ministério da Justiça em Brasília, no seguinte endereço: 

Departamento de Políticas de Justiça 

Coordenação de Classificação Indicativa 

Esplanada dos Ministérios, Bloco T, 

Ministério da Justiça, Anexo II, Sala 321 

CEP: 70064-901 - Brasília/DF 

 

O prazo para a classificação prévia é de 30 dias, com publicação no Diário Oficial da União. 
 
O procedimento com a Coordenação de Classificação Indicativa deverá ser realizada com            

cada um dos conjuntos de episódios finalizados, totalizando todos os episódios da obra. 

Não há cobrança de taxa de classificação. 

Orientação para preenchimento da FICHA TÉCNICA DE AUDIOVISUAL: 

1. Natureza de Análise: marcar Análise Comum 

2. Segmento de Mercado: marcar Televisão 

2.1 Marcar Análise Prévia 

3. Categoria de Obra: Média-metragem (no caso dos docs unitários) ou Conjunto de             

episódios de série (no caso dos seriados) 

4. Identificação e conteúdo da obra (itens 1 a 14: preenchimento individual) 

6. Número do(s) episódio(s): responder apenas a quantidade de episódios do lote enviados             

para análise. 

15. DVD, mídia digital (pen drive) ou link com senha 

17. Data prevista de exibição: 2019 

18: Emissora: TV Brasil e demais TVs públicas 

19: Praça: Rede Nacional 

 

Segue o link para o Guia Prático de Classificação Indicativa, para eventuais dúvidas:             

http://www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao/guia-pratico/guia-pratico.pdf 

 

Para dúvidas:  

   MANUAL DE PADRONIZAÇÃO DAS LOGOMARCAS  E ENTREGA DE PRODUTOS - PRODAV TVs PÚBLICAS (Edição 2)      20 

http://www.in.gov.br/
http://www.in.gov.br/
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao/guia-pratico/guia-pratico.pdf


 
 

  

 

 

Coordenação de Classificação Indicativa: classificacaoindicativa@mj.gov.br 

(61) 2025-9061 / (61) 2025-9115 

 

6. Entrega do material promocional 

As regras para  a entrega do material promocional deve seguir as instruções abaixo: 

 

a) A produtora é livre para a escolha do conteúdo deste material, que deve primar pela                

qualidade na apresentação do projeto; 

b) Importante que o som esteja em sincronia e tenha uma sequência de diálogos; 

c) No material audiovisual promocional, não há necessidade da aplicação dos recursos de             

acessibilidade: legendas em libras, descritiva ou audiodescrição; 

d) Não há necessidade de inserção de logomarcas; 

e) Não há necessidade de colobar inicial ou final, mas precisa de cartela. 

f) Inserir uma cartela no início,  durante 10 segundos. com os seguintes dados: 

PRODAV XX/2015 

Região XX: 

Estado: 

Proponente: 

Título da obra: 

Quantidade de episódios:  

Tipologia: (ficção / animação / documentário) 

Público: (adulto / jovem / infantil) 

Linha: (a letra correspondente do Anexo B do edital) 

Direção: 

Roteiro: 

  

g) O arquivo deve ser finalizado da seguinte forma: 

IMAGEM: .MOV / 1920x1080i / ProRes 422 /  50Mbps / 29,97fps 

  

SOM:  24bits / 48khz 

Nível de referência de áudio: -20dBFS (dB relativo ao fundo de escala digital) 

Nível limite de áudio: -10dBFS (dB relativo ao fundo de escala digital) 

 

Atenção: Se estiverem editando em FinalCut, o manual do programa diz que não é possível               

limitar a taxa de bits em Apple Pro Res: segue o link do manual:              
https://images.apple.com/final-cut-pro/docs/Apple_ProRes_White_Paper.pdf 
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A configuração que mais se aproxima-se seria o Apple ProRes Proxy, apenas para o material promocional                
será aceita essa pequena diferença na taxa de bits.  
 
Outra opção será o editor/finalizador instalar o codec XDCAM HD422 1080i60 
 
Ao abrir o programa Final Cut configure o projeto antes de importar o vídeo, conforme segue: 
 

 
 

   MANUAL DE PADRONIZAÇÃO DAS LOGOMARCAS  E ENTREGA DE PRODUTOS - PRODAV TVs PÚBLICAS (Edição 2)      22 

https://images.apple.com/final-cut-pro/docs/Apple_ProRes_White_Paper.pdf
https://images.apple.com/final-cut-pro/docs/Apple_ProRes_White_Paper.pdf


 
 

  

 

 

Modo de entrega  
Pode ser por wetransfer ou algum outro modo de envio online.  

  

Entrega em mídia física Pendrive ou HD Externo (formatado para ExFat e Mac OS), para a                

Coordenação Executiva da Linha de Produção de Conteúdos Destinados às Tvs Públicas no             

seguinte endereço:  

  

Empresa Brasil de Comunicação - EBC 

Diretoria-Geral - Assunto: PRODAV TVs Públicas 

A/C Unidade Técnica da EBC - PRODAV TVs Públicas 

SCS Q.08 – Bloco B-60 – 1º Subsolo – Ed.Venâncio 2.000 – Asa Sul - Brasília  

CEP 70.333-900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Contato dos Escritório da Coordenação Executiva e da         

Unidade Técnica da Linha de Tvs Públicas na EBC 
 
Visando a otimização e maior profissionalização do fluxo de demandas da Linha de Produção              

de Conteúdos Destinados às Tvs Públicas a EBC passou a direcionar todas as perguntas de               

produtores e diretores contemplados ou não por esta linha de financiamento do FSA para a               

sua Central de Atendimento Online. Assim , todos os contatos entre as partes são              

registrados e atendidos de maneira mais rápida e eficaz! Basta acessar o link abaixo e criar                

um login que a EBC responderá suas dúvidas e questionamentos!  

 

http://atendimento.ebc.com.br/atendimento/  

 

Passo a passo para acessar através do site da EBC :  

1- Entrar em www.ebc.com.br 

2- Acessar o link em cinza “ Sobre a EBC” , no canto direito superior ; 
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3- Entrar na área do Prodav Tvs Públicas ; 

4- Entrar na área de “ Contatos“ do Prodav Tvs Públicas ( aqui existe um hiperlink em                

azul  de um passo a passo sobre como utilizar a Central de Atendimento da EBC) ; 
5- Entrar no hiperlink em azul Central de Atendimento da EBC  ; 
6- Faça seu login 

7- Abra um novo chamado para a EBC.  

 

Endereço da Coordenação Executiva e da Unidade Técnica da Linha de Tvs            

Públicas na EBC 
 

Empresa Brasil de Comunicação - EBC 

Diretoria-Geral - Assunto: PRODAV TVs Públicas 

A/C Unidade Técnica da EBC - PRODAV TVs Públicas 

SCS Q.08 – Bloco B-60 – 1º Subsolo – Ed.Venâncio 2.000 – Asa Sul - Brasília  

CEP 70.333-900 
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