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 Disciplina CH Ementa 

Metodologia de EAD 15 

O que é EAD? 

O que é o Moodle? 

Moodle na prática 

Preparar disciplinas 

Editar conteúdo, criar páginas web no MOODLE usando tabelas e efeitos 

visuais 

Noções básicas de Design Instrucional 

Recursos (materiais do professor) e Atividades (interatividade professor-

alunos)  

Colocando diferentes materiais  

Criando atividades  

Avaliando atividades em EAD 

Princípios da Acessibilidade 15 

Discussão sobre o conceito e os tipos de acessibilidade/usabilidade, com 

destaque para acessibilidade comunicacional, os recursos de tecnologia 

assistiva disponíveis e seu uso nos diversos contextos. 
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Políticas Públicas, Legislação e Histórico 15 
Estudo sobre a implementação da audiodescrição no Brasil, enfocando as 

políticas públicas, legislação e histórico. 

Inclusão Cultural das pessoas com deficiência e 

os diferentes públicos da audiodescrição 
30 

A disciplina proposta tem como foco a Inclusão cultural de pessoas com 

todos os tipos de deficiência por meio do recurso da audiodescrição. Parte 

do princípio de que o acesso aos bens culturais é um dos Direitos Humanos 

e, como tal, incide sobre outras esferas do social, como Educação e 

Trabalho. A audiodescrição será apresentada como um recurso que é 

essencial às pessoas com deficiência visual, embora também seja 

importante para outros públicos, visto que chama a atenção para 

informações que podem passar despercebidas. 

Para atingir seus objetivos, a disciplina apresenta e discute conceitos 

fundadores: visão histórica da condição da deficiência; definição dos 

principais tipos de deficiência; o conceito de inclusão e da sociedade para 

todos; a diversidade como elemento constitutivo da sociedade, sua 

importância para o desenvolvimento social e a sustentabilidade; o 

potencial da audiodescrição como meio de inclusão no mundo da cultura, 

das relações sociais e do trabalho. Os conteúdos serão apresentados de 
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forma interativa, visando provocar a reflexão e o intercâmbio de vivências 

entre os participantes. 

Fundamentos e Aspectos Linguísticos da 

Audiodescrição 
30 

Estudo dos fundamentos e aspectos linguísticos da audiodescrição  com 

ênfase nas técnicas de descrição e sumarização, incentivando o 

desenvolvimento do senso de observação e seleção de informações que 

sejam mais importantes para a ampliação do entendimento. 

Audiodescrição no Cinema 15 

A complexidade da tradução das imagens no cinema leva o audiodescritor 

a fazer uma audiodescrição que contemple não somente as descrições das 

pessoas, objetos, cenários, mas também a dos artifícios da montagem, 

com toda sua riqueza de detalhes, com os cortes e movimentos de câmera. 

Espera-se que este conjunto de informações, fornecidas pelo 

audiodescritor, possa propiciar ao espectador cego ambiguidades, quanto 

às formas de apropriação dos conteúdos visuais, fundamentais para a 

formação dos juízos sobre o belo e o gosto no cinema. A fruição da arte do 

cinema está ligada à arte da memória e, sem uma educação visual que 

ajude as pessoas que não enxergam a construir uma memória dos artifícios 

utilizados no cinema, poucas serão suas possibilidades de desenvolverem 
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um “olhar” crítico sobre a arte cinematográfica. 

   O audiodescritor tem, portanto, a responsabilidade, de produzir um  

roteiro de audiodescrição de qualidade, baseado no estudo do estilo do  

diretor do filme assim como sua gramática. 

Linguagem Cinematográfica 15 

Descrição sumária ou os tópicos constantes do conteúdo programático, de 

modo a dar uma ideia sobre a disciplina. A linguagem cinematográfica 

pode contribuir para o processo de educação visual da pessoa com 

deficiência visual e, por meio da audiodescrição, “produzir, em arte e 

simulação, as imagens da nossa memória e as formas da nossa imaginação 

do real.” 

 A terminologia cinematográfica utilizada na audiodescrição ajuda o 

processo de assimilação da narrativa e pode enriquecer a imaginação da 

pessoa que não enxerga e, desse modo, ajudá-la a melhor compor suas 

ideias sobre o filme, a construir seus próprios conceitos, a formar uma 

opinião para debater de modo igualitário sobre um filme e sua linguagem.  

            Por meio da exibição de trechos de filmes o aluno poderá identificar 

os seguintes conteúdos: 
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- A experiência do cinema sem enxergar - a compreensão das imagens por 

meio de uma audiodescrição que contemple a linguagem cinematográfica. 

 - Campo, contra-campo, fora de campo (off), Ponto-de-vista e câmera 

subjetiva, eixo, Profundidade de campo, plano geral, médio, americano, 

travelling, zoom, elipse. - Introdução à teoria do olhar    

 -Estudo dos conceitos de percepção e discussão sobre a formação dos 

juízos sobre o belo para a pessoa com deficiência visual. Texto de apoio: 

Diderot, Denis, “Tratado sobre o belo”.  

 

Audiodescrição no Teatro 
15 

Métodos e técnicas aplicados à audiodescrição de peças teatrais e todos os 

procedimentos relacionados à atividade. 

Linguagem teatral 15 
Estudo sobre diversas modalidades de teatro e processos de criação, e dos 

principais elementos constitutivos dessa linguagem. 

Audiodescrição na televisão e linguagem 

televisiva 
30 

Descrição sumária ou os tópicos constantes do conteúdo programático, de 

modo a dar uma ideia sobre a disciplina. Estudo da audiodescrição na 

televisão, com foco na produção nacional, tipos de programas e 

elaboração de roteiros, com introdução à linguagem televisiva e suas 
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diferentes propostas de conteúdo para os mais variados públicos. 

História da Arte 15 

• Períodos principais da História da arte: Pré-história, Antiguidade, 

Idade Média, Idade Moderna, Arte Moderna, Arte Contemporânea. 

• Técnicas e meios artísticos 

• Teoria da arte 

• Linguagem técnica e linguagem comum 

 

Descrição de Imagens Estáticas 
15 

Estudo sobre descrição de imagens estáticas para livros didáticos e outras 

mídias impressas e digitais, enfocando as especificidades da descrição de 

vários tipos de imagens, tais como: pinturas, desenhos, cartuns, charges, 

tirinhas, caricaturas, fotografias e outros. 

Aplicações pedagógicas e sociais da 

audiodescrição 
15 

Estudo do uso da audiodescrição como instrumento de mediação na 

escola, com foco nos possíveis usos nesse contexto, assim como nos 

eventos sociais. 

 

Audiodescrição em museus, espaços culturais e 

ambientais 

15 

Estudo sobre formas de comunicação multissensorial em espaços culturais, 

históricos e de preservação ambiental como forma de acesso às pessoas 

com deficiência visual. Elaboração de audioguias com audiodescrição. 



Quadro de Disciplinas CD01, CH e Ementas do curso de Especialização em 

Audiodescrição 

 

Audiodescrição em eventos corporativos e 

acadêmicos 
15 

Métodos e técnicas aplicados à audiodescrição de eventos corporativos e 

acadêmicos. 

 

Produção de eventos com acessibilidade 

comunicacional 

15 

 

Métodos e técnicas da Acessibilidade Comunicacional em eventos 

culturais. 

Elaboração de roteiros 15 

Estudo sobre elaboração de roteiros para os diferentes gêneros de filmes, 

peças de teatro, exposições e outros espetáculos, com foco no 

desenvolvimento do texto, sumarização, decupagem, inserção de 

timecode e na adequação da linguagem. 

Metodologia do Trabalho Acadêmico 15 

A disciplina se propõe a situar o aluno frente aos princípios teóricos do 

trabalho científico através da fundamentação dos princípios 

metodológicos do trabalho acadêmico. 

Pesquisa aplicada à audiodescrição 15 
Discussão e análise dos tipos de pesquisa que vem sendo desenvolvidas 

sobre audiodescrição. 

Recursos Técnicos 15 
Descrição sumária ou os tópicos constantes do conteúdo programático, de 

modo a dar uma ideia sobre a disciplina. Estudo das técnicas de produção 



Quadro de Disciplinas CD01, CH e Ementas do curso de Especialização em 

Audiodescrição 

 

 

sonora e de vídeo, apresentando e promovendo o conhecimento teórico e 

prático sobre o universo da produção, direção, gravação e finalização de 

projetos audiodescritos, seja no campo audiovisual ou somente no campo 

sonoro, como é o caso da produção de audiolivros, catálogos, audioguias 

e outros produtos sonoros com audiodescrição. 

Técnicas de Locução 15 

Descrição sumária ou os tópicos constantes do conteúdo programático, de 

modo a dar uma ideia sobre a disciplina. Estudo da preparação vocal para 

a locução/narração, enfocando técnicas e estilos de locução, de acordo 

com o gênero do filme, peça teatral, programa de TV e outros produtos 

audiovisuais ou somente sonoros, como audiolivros com audiodescrição, 

audioguias com audiodescrição e outros. 

Seminário de projetos da pesquisa científica 15 

Discussão, apresentação e avaliação, em conjunto com respectivos 

orientadores, da formulação individual da monografia, desde a fase de 

concepção, planejamento, execução, análise e redação, apresentada sob a 

forma de trabalho final de curso. 


