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EDITAL DE FILMES DE CURTA-METRAGEM Nº 01/2014 

 

 

O Projeto Gêneros Literários em Ambientes Digitais (GLADs) do Programa de Extensão            

Observatório de Aprendizagem da UNIPAMPA Campus Bagé torna público o CONCURSO que            

fará realizar visando a seleção de projetos de FILMES DE CURTA-METRAGEM para apoio             

cultural. 

 

 

I. DO OBJETO 

  

1. Constitui objeto do presente CONCURSO público a seleção de projetos de FILMES DE              

CURTA-METRAGEM, para fins de concessão de apoio na forma de prêmio para sua             

realização, nos gêneros ficção e/ou documentário. 

  

2. Serão selecionados até 3 (três) projetos para premiação. 

  

3. Cada projeto selecionado receberá prêmio no valor de R$ 500,00 (quinhentos            

reais), totalizando R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 

  

4. Os 03 (três) projetos selecionados serão de proponentes estudantes de graduação ou             

pós-graduação da UNIPAMPA Campus Bagé.  



 

5. Caso sejam selecionados apenas 2 projetos, o valor total (mil e quinhentos reais) será               

dividido entre os dois projetos selecionados, recebendo cada um o valor de R$ 750,00              

(setecentos e cinquenta reais). 

 

 

II. DAS DEFINIÇÕES 

  

1. Para os fins deste Concurso, ficam estabelecidas as seguintes definições: 

  

a) OBRA CINEMATOGRÁFICA DE CURTA-METRAGEM – obra audiovisual brasileira de produção           

independente, cuja matriz original de captação é uma película com emulsão fotossensível ou             

matriz de captação digital, com duração igual ou inferior a quinze minutos. A destinação de               

exibição é prioritária, inicialmente, no Festival de Cinema da Fronteira; 

  

b) PROPONENTE – Pessoa física, estudante da UNIPAMPA Campus Bagé, responsável pela            

inscrição e realização do projeto, bem como pela direção do filme e/ou roteiro e/ou produção; 

 

 

III. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

  

1. Somente poderão habilitar-se para os fins deste Concurso: 

a) Projetos que ainda não tenham sido realizados; 

b) Proponentes que comprovadamente são estudantes de graduação ou pós-graduação na           

UNIPAMPA Campus Bagé; 

  

2. Cada proponente poderá inscrever apenas 01 (um) projeto. 

 

 

IV. FORMAS E LOCAL DE INSCRIÇÃO 

  

1. As inscrições deverão ser feita pessoalmente na sala do Núcleo Universitário de             

Cultura, Lazer, Esportes e Ofícios (NUCLEO) da UNIPAMPA Campus Bagé (na           

Coordenação Administrativa, 1º andar). 

 

  



V. DO PRAZO DE INSCRIÇÃO 

  

1. O prazo de inscrição vai do dia 15 de maio de 2014 até o dia 05 de junho de 2014, nos                      

dias úteis, das 10 às 12 horas e das 13 às 17 horas. 

 

  

VI. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO 

  

1. O proponente deverá entregar: 

 

1.1   Currículo Lattes atualizado; 

1.2   Atestado de matrícula; 

1.3 Projeto de filme curta-metragem nos gêneros ficção ou documentário com orçamento            

detalhado de produção e realização. (de acordo com o item VII deste Edital) 

 

3. Não será aceita qualquer complementação, modificação ou supressão de documentos,           

após o recebimento do pedido de inscrição.  

 

4. Serão indeferidas as inscrições que não forem apresentadas no lugar, tempo, forma e              

demais condições especificadas no presente Edital. 

 

 

VII. DO PROJETO DE FILME DE CURTA-METRAGEM 

 

1. Projetos do gênero FICÇÃO: 

  

a) Identificação na primeira página, contendo o nome do projeto e o nome do             

proponente; 

b) SINOPSE – recomenda-se máximo de 15 (quinze) linhas - resumo do projeto; 

c) ROTEIRO COMPLETO DETALHADO – recomenda-se máximo de 26 laudas formato A4 -            

descrição literária ou audiovisual da obra a ser realizada, dividido por sequência e com os               

diálogos desenvolvidos; 



  

d) PROPOSTA DE DIREÇÃO – recomenda-se máximo de 05 (cinco) laudas formato A4 –             

exposição sobre os aspectos e conceitos estéticos, plásticos e narrativos sobre os quais             

a direção se orientará na realização da obra a ser realizada; 

e) No caso em que o projeto proposto contemplar qualquer forma de publicação de             

trabalho de terceiros, o proponente deverá comprovar a respectiva opção de cessão dos             

direitos autorais; 

f) Orçamento detalhado discriminando as despesas necessárias para a realização do          

projeto. O projeto que apresentar orçamento maior do que o previsto neste Edital deverá              

especificar fontes complementares de recursos, e detalhar no orçamento quais itens           

serão custeados com orçamento deste Edital e quais itens serão custeados pelas outras             

fontes de recursos. 

  

2. Projetos do gênero DOCUMENTÁRIO: 

  

a) Identificação na primeira página, contendo o nome do projeto e o nome do             

proponente; 

  

b) CONCEITUALIZAÇÃO DO TEMA – recomenda-se máximo de 01 (uma) lauda em formato            

A4 - Descrição da idéia cinematográfica do projeto. Deve conter uma visão original sobre              

os fenômenos abordados. Não se trata de descrição do tema ou de sua importância, mas               

de referências de linguagem a serem utilizadas, inclusive citações de outros           

documentários de seu conhecimento e/ou outras referências que tenham proposta          

semelhante; 

c) ELEIÇÃO E DESCRIÇÃO DO(S) OBJETO(S) – recomenda-se máximo de 02 (duas) laudas            

para exposição de com o que e com quem o proponente realizará o documentário.              

Exemplos: personagens reais, produtos materiais e imateriais da ação humana, materiais           

de arquivo, manifestações da natureza, etc; 

d) ESTRATÉGIA(S) DE ABORDAGEM E JUSTIFICATIVA(S) – recomenda-se máximo de 02          

(duas) laudas com a exposição de como o proponente se relacionará com o(s) objeto(s)              

eleito(s). Exemplos: modalidades de entrevista; modalidades de relação da câmera com os            

personagens; construção de paisagens sonoras e/ou imagens abstratas; introdução         



proposital de ruídos sonoros e/ou visuais; modalidades de locução sobre imagem; formas            

de tratamento dos materiais de arquivo sonoros e/ou visuais, etc; 

e) SUGESTÃO DE ESTRUTURA – recomenda-se máximo de 10 (dez) laudas que, a partir             

da(s) estratégia(s) de abordagem, exponham como o proponente pretende organizá-las          

no corpo do documentário. Pode ser feita a partir de texto corrido ou blocado; 

k) No caso em que o projeto proposto contemplar qualquer forma de publicação de             

trabalho de terceiros, o proponente deverá comprovar a respectiva opção de cessão dos             

direitos autorais; 

l) Orçamento detalhado discriminando as despesas necessárias para a realização do          

projeto. O projeto que apresentar orçamento maior do que o previsto neste Edital deverá              

especificar fontes complementares de recursos, e detalhar no orçamento quais itens           

serão custeados com orçamento deste Edital e quais itens serão custeados pelas outras             

fontes de recursos. 

 

 

VIII. DAS COMISSÕES 

  

1. A Comissão poderá ser formada por até 05 (cinco) membros, na seguinte             

conformidade: 

a) 1 (um) técnico-administrativo do Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer da UNIPAMPA             

Campus Bagé;  

b)    2 (dois) docente da UNIPAMPA Campus Bagé; 

c) 2 (dois) membros externos ligados a área de produção e realização cinematográfica. 

  

2. Não poderão integrar a Comissão de Seleção pessoas direta ou indiretamente ligadas             

aos projetos inscritos neste Concurso. 

 

 

IX. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

  

O processo seletivo dos projetos com a abertura e análise dos materiais, ocorrerá de              

acordo com os seguintes procedimentos: 



  

1. Leitura e análise dos materiais pela Comissão Julgadora mediante os seguintes critérios: 

a) Relevância e originalidade do argumento e do tema propostos; 

b) Adequação do projeto ao orçamento e cronograma propostos; 

c) Conhecimento e capacidade de realização do projeto demonstrada pelo proponente; 

d) Viabilidade de realização do projeto. 

 

2. Entrevista com os proponentes. Os proponentes dos projetos selecionados participarão           

de entrevista presencial com a Comissão Julgadora, nas seguintes condições: 

  

2.1 Durante a entrevista, os proponentes terão oportunidade de esclarecer os           

aspectos técnicos, orçamentários, estéticos, dramatúrgicos e de realização do         

projeto, assim como, responder às perguntas da Comissão; 

  

2.2 Cada proponente poderá acompanhar-se de um consultor, que poderá auxiliá-lo           

exclusivamente nas respostas referentes aos aspectos técnicos e orçamentários dos          

projetos. 

 

 

3. A Comissão tem autonomia na análise técnica e decisão de seleção quanto ao projeto               

apresentado, inclusive para desclassificar projetos que não atendam requisitos mínimos          

exigidos.  

  

4. Caberá a Comissão decidir a quantidade de prêmios a ser outorgada para cada gênero               

(ficção e documentário). 

  

5. Da deliberação de seleção e escolha dos projetos, pela Comissão, caberá recurso no              

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da Ata. Serão aceitos os recursos                

protocolados na Coordenação Administrativa no Núcleo Universitário de Cultura, Lazer,          

Esportes e Ofícios nos dias úteis, das 10 às 12 horas e das 13 às 17 horas. 

  



6. O recurso deverá ser dirigido à Comissão, a qual se pronunciará no prazo de até 05                 

(cinco) dias úteis no sentido de reconsiderar ou manter a decisão recorrida. 

  

7. Realizados todos os ritos e prazos previstos nos itens anteriores, caberá ao             

representante do Núcleo Universitário de Cultura, Lazer, Esportes e Ofícios da UNIPAMPA            

Campus Bagé a homologação do resultado definitivo do Concurso. 

  

7. O Núcleo Universitário de Cultura, Lazer, Esportes e Ofícios da UNIPAMPA Campus Bagé              

comunicará, por meio de publicação no site oficial da Universidade, o COMUNICADO DE             

RESULTADO FINAL do Concurso aos proponentes habilitados que tiverem seu projeto           

selecionado, para apresentação da documentação necessária para recebimento do         

prêmio. 

 

 

X. DO RECEBIMENTO DO PRÊMIO 

 

1. Os proponentes selecionados devem apresentar no prazo de 10 dias úteis os seguintes              

documentos no Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer da UNIPAMPA Campus Bagé: 

 

a) cópia do RG 

b) cópia do CPF 

c) informações bancárias: banco, agência e conta corrente 

d) comprovante de matrícula atualizado 

 

 

XI. DO PAGAMENTO 

 

1. Os valores do apoio serão depositados pelo PROJETO GÊNEROS LITERÁRIOS EM            

AMBIENTES DIGITAIS do Programa de Extensão Observatório de Aprendizagem em conta           

corrente em nome do proponente. 

 



 

XII. DAS OBRIGAÇÕES 

  

1. O CONTRATADO-PROPONENTE obriga-se e responsabiliza-se a: 

  

a) Realizar a execução do projeto, consoante às especificações técnicas anexas ao            

presente projeto aprovado; 

b) Mencionar a UNIPAMPA, o Projeto GLADS (Gêneros Literários em Ambientes Digitais) e              

o Prêmio Estímulo de Curta-Metragem - 2013, nos créditos, em todo material de             

divulgação (impresso, virtual e audiovisual), durante toda a execução do projeto;  

c) Incluir nos letreiros de créditos técnicos e artísticos do filme os créditos referentes aos               

titulares de direitos de autor e/ou imagem envolvidos; 

d) Entregar ao Núcleo Universitário de Cultura, Lazer, Esportes e Ofícios da UNIPAMPA              

Campus Bagé uma cópia do filme em alta definição;  

  

e) Autorizar a confecção de cópias, a expensas da UNIPAMPA para os fins exclusivos de               

preservação histórica ou veiculação sem fins lucrativos; 

 f) Autorizar a veiculação, 12 (doze) meses após a entrega da cópia; 

g) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e         

quaisquer outros resultantes do presente contrato, em decorrência da execução do           

objeto, isentando-se a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade; 

h) Responsabilizar-se pela eventual utilização, na execução do projeto, de todo e             

qualquer bem, de titularidade de terceiros, protegido pela legislação atinente a direitos            

autorais. 

  

1.3. Para a execução do objeto do presente contrato, o CONTRATANTE obriga-se a: 

  

a) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com este Edital; 

  

b) Utilizar as cópias previstas exclusivamente para fins de preservação histórica,           

veiculação e exibição sem fins lucrativos. 



 

  

XIII. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

  

1. O prazo para a execução do projeto será de 3 (três) meses, após o recebimento do                 

prêmio. 

  

2. Por solicitação justificada do proponente em até 20 (vinte) dias corridos antes do              

término do prazo de execução, a critério do Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer, poderá o                

prazo de execução do objeto ser prorrogado por um período de 15 (quinze) dias corridos.  

 

3. O filme em curta-metragem deverá estar pronto até o dia 10 de outubro de 2014, e                 

uma cópia em alta definição deverá ser entregue no Núcleo Universitário de Cultura,             

Lazer, Esportes e Ofícios na UNIPAMPA Campus Bagé (Coordenação Administrativa, 1º           

andar). 

 

4. O filme em curta-metragem deverá ser inscrito na Mostra Regional do Festival             

Internacional de Cinema da Fronteira, a ser realizado na cidade de Bagé no mês de               

novembro.  

5. O filme em curta-metragem poderá ser inscrito em qualquer outro festival nacional ou              

internacional, assim como veiculado na mídia, a partir do mês de dezembro de 2014. 

 

 

XIV. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

1. Na hipótese de inexecução parcial ou total do contrato o CONTRATATADO PROPONENTE             

ficarão obrigadas a devolver os recursos recebidos para execução do contrato, acrescidos de             

juros e correção monetária. 

 

 

XV. ETAPAS DO EDITAL 



  

1.   Inscrições: de 15 de maio a 5 de junho de 2014. 

2.   Avaliação dos projetos recebidos: de 05 a 20 de junho de 2014. 

3.   Data prevista para a entrevista: de 20 a 30 de junho de 2014. 

4.   Resultados: até dia 30 de junho de 2014. 

5. Entrega dos documentos para recebimento da premiação: até 10 dias após a divulgação               

dos resultados 

6.   Pagamento da premiação: até 10 dias após o recebimento dos documentos necessários.  

  

 

XVI. DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

1. A inscrição do proponente implica na prévia e integral concordância com as normas deste               

Concurso. 

  

2. O projeto deve ser realizado atendendo a todas as características definidas por ocasião da               

inscrição. 

  

3. A utilização de direitos autorais ou patrimoniais pelo proponente para realização do             

projeto, anteriores ou posteriores à contratação, é de responsabilidade única e exclusiva dos             

mesmos. 

  

4. Na hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, o proponente ficará obrigado a               

devolver os recursos recebidos acrescidos de juros e correção monetária. 

  

5. São de exclusiva responsabilidade do proponente os compromissos e encargos de natureza             

trabalhista, previdenciária, fiscal, comercial, bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os          

conexos, e propriedade industrial), bem como quaisquer outros resultantes da contratação           

objetivada neste Edital, ficando a UNIPAMPA exclusa de qualquer responsabilidade dessa           

índole. 



  

6. Em caso de comprovação de inveracidade das informações prestadas, poderá em qualquer             

momento excluir o proponente do processo seletivo, assim como anular o contrato            

eventualmente firmado, cabendo ao proponente faltoso a devolução dos valores recebidos,           

além do pagamento dos acréscimos legais (juros, correção monetária e multa). 

 

  

Bagé, 05 de maio de 2014. 


