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Neste trabalho serão desenvolvidos um roteiro, a gravação do áudio e a apresentação. 

Considere como referências para a produção os textos utilizados pela Professora Sirley na 

disciplina de história do curso, deve ser um tema já trabalhado na disciplina. O autor escolherá um 

tema ou passagem dentre os conteúdos já estudados e desenvolverá: 

1) Um roteiro, usar o modelo disponibilizado anteriormente; 

2) A narração (obrigatória) e a fala dos personagens (optativa), deve ser incluída no roteiro, 

salvar com o nome: MMD_ex09a_<nome>; 

3) A gravação do áudio proposto no roteiro; 

4) O produto final deverá: 

a) Ter entre 100 e 150 segundos após finalizado; 

b) Apresentar a Tag (metadata) do áudio contendo o nome da produção, seu nome como autor 

e seu número de matricula; 

c) Deverá apresentar uma trilha sonora a sua escolha; 

d) Apresentar inicialmente o título do evento (a escolha), o livro e/ou texto  fonte e os autores; 

e) Exportar o áudio no formato MP3 com o nome: MMD_ex09_<nome>. 

 

Instruções: 

a) O trabalho poderá ser desenvolvido individualmente ou em dupla. Encaminhar a 

informação ao professor no dia 06/08 até as 18hs. 

b) Os arquivos deverão ter os nomes indicados acima. Por exemplo, a atividade 9 do 

aluno João, o nome do arquivo deve ser: MMD_at09_Joao.mp3 

c) Encaminhar o arquivo para o email: walteno@yahoo.com.br colocando no assunto: 

MMD_ATV09-<seunome>; Por exemplo, a atividade 9 do aluno João e da aluna 

Maria, o assunto deve ser: MMD_ATV09_Joao_Maria.doc ou então 

MMD_ATV09_Joao_Maria.odt 

d) Data para a entrega do roteiro: 13/08 e deverá ser enviada até as 15hs; 

e) Data da entrega do áudio: 20/08 e deverá ser enviada até as 19hs. Uma nova versão do 

roteiro poderá ser encaminhada juntamente com o áudio, se ocorrer alterações. 

f) Apresentação dos trabalhos desenvolvidos e a avaliação técnica dos trabalhos: 27/08. 

 

Avaliação: 

a) Todo trabalho é avaliado em 10 pontos que posteriormente serão transformados em uma 

média que comporá a nota de Trabalhos; 

b) No áudio, será avaliado: o atendimento às instruções solicitadas. Além do atendimento as 

regras de entrega da atividade; 

c) Trabalhos entregues após a data estipulada serão corrigidos com valor de 60% da nota da 

atividade; 

d) Participação, apresentação e discussão da atividade em sala de aula. 

e) Trabalhos copiados terão a nota dividida pela quantidade de trabalhos (alunos) 
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compartilhados, não interessando quem fez ou quem copiou. Não serão avaliados se for 

cópia da internet. 


