INFORMATIVO: EAD - IBDEE

Caros associados,
O IBDEE, em conjunto com a EducAZ, promoverá a produção de cursos on-line (EAD
– IBDEE) para disponibilização e comercialização de conteúdo produzido por nossos
associados em temas relacionados com a atuação do Instituto. Esse é mais um
importante passo do IBDEE para valorização da expertise e dos conteúdos de elevado
nível técnico produzidos por nossos associados.
A EducAZ é uma plataforma que disponibiliza, com apoio de algumas das maiores
universidades do Brasil, cursos atualizados e desenvolvidos para estudantes e
profissionais das mais variadas áreas. A nossa parceria com a EducAZ se destina a
operacionalizar e gerir de toda a funcionalidade do EAD – IBDEE, o que envolve,
dentre outras coisas:
•

A divulgação e disponibilização nas plataformas das instituições de ensino
parceiras da Educaz, bem como em outras plataformas segmentadas onde o
conteúdo faça sentido;

•

Os processos de venda, com atendimento ao usuário e split financeiro; e

•

A gestão de conteúdo e manutenção de tecnologia.

Diretrizes para produção de conteúdo
O padrão de qualidade condizente com a marca do IBDEE e as exigência da EducAZ
para disponibilização e comercialização de conteúdos determinam que as produções
observem diretrizes técnicas para a gravação.
A EducAZ poderá auxiliar no suporte técnico e gravação de vídeos de cursos através da
produção e pós-produção por uma produtora parceira, onde neste caso, deverá ser
considerada a disponibilidade de datas, locais e períodos para gravação conforme
cronograma.
A curadoria, roteirização e organização do conteúdo será de responsabilidade do
IBDEE, bem como a revisão e a elaboração de material complementar que deverá ser
entregue antecipadamente.

Formato comercial:
Para os associados que tiverem interesse em produzir e divulgar conteúdos técnicos,
estamos desenvolvendo um formato comercial que contemple os seguintes cenários: (a)
Vídeo produzido pela parceria da EducAZ com custos compartilhados entre a EducAZ e
o IBDEE1; (b) Vídeo produzido pela parceria da EducAZ com custos assumidos
integralmente pelo IBDEE; e (c) Vídeo produzido autonomamente pelos associados do
IBDEE.
O pagamento ao desenvolvedor do conteúdo se dará nos seguintes termos:
•

Com o IBDEE arcando com os custos da produção: 60% do IBDEE e 40% do
professor.

•

Com o professor arcando com os custos da produção: 20% do IBDEE e 80% do
professor.

Da parte que cabe ao IBDEE, 10% será utilizado para remunerar a Comissão pelos
trabalhos de revisão e aprovação dos conteúdos, bem como pela interlocução com a
Educaz.
Os interessados deverão manifestar seu interesse por meio do seguinte e-mail: [*].

Comissão responsável
Diego Valois
Luis Felipe Hadlich
Otavio Venturini
Rodrigo Bertoccelli

1

Os custos de produção e pós-produção: R$ 2.600,00 por dia de gravação em estúdio, das 9hs as
17hs com uma hora de almoço para a equipe. Caso haja necessidade de um diretor de cena, o
valor será de R$ 600,00 por dia (não estão inclusos custos com figurino ou maquiagem). Todo o
material bruto captado será editado e separado por módulos conforme alinhamento anterior.

