
ANEXO II 

 

Regra de Formação do Nome do arquivo: 

PUB_CCCCCCCCCCCCCC_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR_AAAAMM_AA

AAMMDD.csv 

 

Onde: 

PUB - Literal "PUB" para identificar o arquivo de acesso ao público; 

 

CCCCCCCCCCCCCC - CNPJ da Programadora – Somente números; 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Nome do canal em formato alfanumérico com até 20 posições; 

 

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR - Número de registro do canal na ANCINE em formato alfanumérico 

com até 20 posições; 

 

AAAAMM - Ano e Mês de competência de veiculação dos conteúdos - Somente números; 

 

AAAAMMDD - Data de criação do arquivo - Somente números;  

 

.csv - Extensão de identificação do arquivo como sendo do tipo comma separated value. 

 

Conteúdo do arquivo: 

 

Cada linha do arquivo deverá manter o seguinte conteúdo, de cada registro de exibição (um 

por linha), mantendo obrigatoriamente a seguinte ordem de informações: 

 

- Título Original - em formato alfanumérico, sem limitação de caracteres; 

 

- Separador de campo - \ (barra ao contrário) 

 

- Título em Português - em formato alfanumérico, sem limitação de caracteres; 

 

- Separador de campo - \ (barra ao contrário) 

 

- Título do episódio ou do capítulo - em formato alfanumérico, sem limitação de caracteres. 

Colocar um espaço em branco quando não for aplicável; 

 

- Separador de campo - \ (barra ao contrário) 

 

- Data de Veiculação - em formato AAAAMMDD; 

 

- Separador de campo - \ (barra ao contrário) 

 

- Horário efetivo de início da veiculação da obra audiovisual ou de sua parte - em formato 

HHMMSS (HoraMinutoSegundo com HH no formato de 24hs); 

 

- Separador de campo - \ (barra ao contrário) 

 

- Horário efetivo de término da veiculação da obra audiovisual ou de sua parte - em formato 

HHMMSS (HoraMinutoSegundo com HH no formato de 24hs); 

 



- Separador de campo - \ (barra ao contrário) 

 

- Diretor(es) - em formato alfanumérico, sem limitação de caracteres. Se houver a ocorrência 

de mais de um diretor separar os nomes por uma vírgula; 

 

- Ano de Produção - em formato AAAA; 

 

- Separador de campo - \ (barra ao contrário) 

 

- Sinopse - em formato alfanumérico, com limitação de 1.000 caracteres; 

 

- Separador de campo - \ (barra ao contrário) 

 

- número de Registro de Título (CRT) expedido pela ANCINE para o Segmento de Mercado 

Audiovisual de Comunicação Eletrônica de Massa por Assinatura - em formato numérico, sem 

limitação de caracteres; 

 

- Separador de campo - \ (barra ao contrário) 

 

- Classificação quanto ao(s) país(es) de origem, independência e constituição de espaço 

qualificado - em formato numérico 99 de acordo com a tabela abaixo: 

 

01 - Obra Não Publicitária Brasileira, Constituinte de espaço qualificado e Independente. 

 

02 - Obra Não Publicitária Brasileira, Constituinte de espaço qualificado e Não independente. 

 

03 - Obra Não Publicitária Brasileira e Não constituinte de espaço qualificado. 

 

04 - Obra Não Publicitária Estrangeira e Constituinte de espaço qualificado. 

 

05 - Obra Não Publicitária Estrangeira e Não constituinte de espaço qualificado. 


