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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Itens de Avaliação NOTA MÁXIMA

01

Instalação de uma câmera com cartão de memória, iluminação e microfone
para gravação de áudio e de vídeo; 

4,5

Domínio técnico da montagem da câmera para gravação do vídeo do ator 1,0

Domínio técnico da montagem do microfone para gravação do áudio do ator 1,0

Domínio técnico da montagem da iluminação para gravação do vídeo com o ator 1,0

Postura profissional no trato com o ator no posicionamento do microfone 1,0

Capacidade de comunicação com o ator no posicionamento do microfone 0,5

02

Testagem do som do microfone e calibragem da câmera 2,0

Domínio técnico do teste de som do microfone 0,5

Domínio técnico dos ajustes da câmera (branco, zebra e foco) 0,5

Postura profissional no trato com o ator no momento do teste 0,5

Capacidade de comunicação com o ator no momento do teste 0,5

03

Gravação em áudio e em vídeo do texto que o ator vai dizer 4,0

Qualidade técnica da gravação do vídeo considerando o enquadramento do ator 1,0

Qualidade técnica da gravação do vídeo considerando a iluminação do ator 1,0

Qualidade técnica da gravação do áudio do ator 1,0

Postura profissional no trato com o ator no momento da gravação 0,5

Capacidade de comunicação com o ator no momento da gravação 0,5

04

Captura do material gravado em ilha de edição não linear 2,0

Domínio dos processos de manuseio da ilha de edição não linear 1,0

Qualidade do material audiovisual capturado na ilha de edição não linear 1,0

05

Conversão do arquivo capturado para exibição a partir de um notebook que
contém softwares adequados para isso 

2,0

Domínio dos processos de conversão do arquivo capturado para exibição a partir
de um notebook 

1,0

Qualidade do material convertido 1,0

06

Disponibilização o produto final para acesso posterior em uma mídia portátil
(pen drive) 

2,0

Domínio dos processos de gravação do material convertido na mídia portátil 1,0

Qualidade do material gravado na mídia portátil 1,0
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07

Montagem de equipamentos de projeção de vídeo e de som para a exibição
do áudio e do vídeo capturados a partir de um notebook 

1,5

Domínio  dos  processos  de  montagem  do  equipamento  de  projeção  de  vídeo
(data-show) 

0,5

Domínio dos processos de montagem do equipamento de som (caixa de som) 0,5

Domínio dos processos de exibição do produto audiovisual elaborado a partir do
notebook, com a utilização do data-show e da caixa de som 

0,5

08

Exibição do produto final nos equipamentos de projeção de vídeo e de som 2,0

Domínio dos processos para a exibição do produto audiovisual  elaborado nos
equipamentos de projeção de vídeo e de som 

1,0

Cumprimento do tempo estipulado para a realização da atividade em sua totalida-
de 

1,0


