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ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES 

 
 
Comunicado 

 
A Congregação da Escola de Comunicações e Artes, em reunião ordinária realizada em 
27.10.2021, aprovou a inscrição do Prof. Dr. Luiz Augusto Duarte Dantas, ao concurso para a 
obtenção do título de Livre-Docente junto ao Departamento de Cinema, Rádio e Televisão, na 
especialidade de “Administração e Produção Audiovisual”, nos termos do edital nº 39-2021-

ECA, publicado no D.O.E. de 02.07.2021. Programa: 01. Projeto de realização audiovisual e a 
organização da produção (pré-produção, filmagem e pós-produção/finalização); 02. A equipe na 
produção de uma obra audiovisual, as várias funções e áreas e suas especificidades; 03. Direito 
autoral, contratos e a obra audiovisual; 04. O papel do produtor, do produtor criativo; a função 
do desenho de produção; 05. A equipe de produção: produção executiva, direção de produção, 
platô, produção de locações, assistentes, suas atribuições e responsabilidades; 06. Assistência 
de direção: atribuições, responsabilidades e comunicação com equipe de produção e direção; 
07. O incentivo fiscal na produção audiovisual brasileira, captação e gestão de recursos; 08. 
Instrumentos específicos para a gestão da produção audiovisual e para gestão financeira; 09. 
Análise dramatúrgica e narrativa a partir de questões de produção/desenho de produção; 10. 
Orçamento, estrutura, valores e modalidades; 11. Finalização de imagem e som, meios e 
processos tecnológicos, em termos de orçamento e adequação ao desenho de produção; 12. 
Processos tecnológicos de captação de imagem e som e seu impacto na produção audiovisual; 
13. Produção Audiovisual, marketing e mercado de distribuição. 
 

Integram a Comissão Julgadora, aprovada na mesma sessão, os Profs. Drs: 
Membros Titulares: Maria Dora Genis Mourão/Professora Titular/CTR/ECA (1ª Presidente), 

Patricia Moran Fernandes/Professora Associada/CTR/ECA (2ª Presidente), Aída Maria Bastos 
Nepomuceno Marques/Professora Titular/UFF, Wilson Aparecido Costa de Amorim/Professor 
Associado/FEA e Antônio Carlos Amâncio da Silva/Professor Titular/UFF. 
 
Membros Suplentes: Esther Império Hamburger/Professora Titular/CTR/ECA, Roberto Franco 

Moreira/Professor Associado/CTR/ECA, Gilberto Alexandre Sobrinho/Professor 
Associado/UNICAMP, José Eduardo Ribeiro de Paiva/Professor Associado/UNICAMP e Carlos 
Gerbase /Professor Titular/PUC-RS. 
 
 


