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EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA CONCURSO DE PROJETOS DE FILMES GAÚCHOS DE 
CURTA METRAGEM

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Estado da Cultura e 
Instituto Estadual de Cinema, em convênio com a Associação Profissional dos Técnicos 
Cinematográficos do Estado do Rio Grande do Sul, fazem publicar o presente edital para 
concurso de projetos de filmes gaúchos de curta metragem em 35 mm.

1. DAS INSCRIÇÕES

1.1. PRAZO: De 7 de julho a 11 de agosto de 1992 estão abertas as inscrições para projetos 
de filmes de curta metragem gaúchos, em 35 mm, com até 15 minutos de duração, que visem 
beneficiar se do convênio firmado entre Governo do Estado do RS, através da Secretaria de 
Estado da Cultura/Instituto Estadual de Cinema e Associação Profissional dos Técnicos 
Cinematográficos do RS (APTC/RS).

1.2. LOCAL: As inscrições deverão ser feitas na sede do Instituto Estadual de Cinema   IECINE 
(rua Corrêa Lima 2118   Porto Alegre   90850 250)

1.3. MATERIAL NECESSÁRIO: Inscrições serão aceitas mediante a entrega de: a) ficha de 
inscrição preenchida; b) roteiro cinematográfico, em tratamento adiantado, com diálogos (ou 
textos de narração) completos; c) orçamento detalhado; d) cronograma de realização.

1.3.1. OUTROS MATERIAIS: Roteiro técnico, storyboard, etc, são opcionais.

1.3.2. DIREITOS: Roteiros não originais serão acompanhados de autorização do detentor dos 
direitos autorais.

1.3.3. NúMERO DE VIAS: Todo o material deverá ser entregue em 4 (quatro) vias.

1.3.4. MODELOS: Fichas de inscrição e modelo de orçamento encontram se à disposição dos 
interessados nas sedes da APTC/RS e IECINE.

1.4. QUANTIDADE DE INSCRIÇÕES: É livre o número de projetos inscritos por realizador e/ou 
empresa produtora.

1.5. FICHA DE INSCRIÇÃO E EQUIPE BÁSICA DOS FILMES

1.5.1. A Ficha de Inscrição deverá ser assinada por 6 (seis) membros da Equipe Básica do 
filme, que declararão ter conhecimento do projeto na sua totalidade (incluindo Roteiro, 
Orçamento e Cronograma).

1.5.2. Formarão a Equipe Básica: (a) Diretor; (b) Roteirista; (c) Diretor de Fotografia; (d) Diretor 
de Produção; e mais duas funções dentre as seguintes: Produtor Executivo, Assistente de 
Direção, Montador ou Diretor de Arte.

1.5.3. No caso de filmes documentários, a função de Roteirista pode ser substituída pela de 



Pesquisador, e a de Assistente de Direção por Assistente de Produção ou Assistente de 
Câmara.

1.5.4. No caso de filmes de animação, as funções de Assistente de Direção e Montador podem 
ser substituídas pelas de Cenarista, Colorista, Diretor de Arte ou Operador de Câmara de 
Animação.

1.5.5. Na Equipe Básica de cada projeto, pelo menos 3 das funções deverão ser preenchidas 
por pelo menos 3 membros da APTC/RS em dia com suas anuidades no ato da inscrição.

2. DA COMISSÃO E DO PROCESSO DE SELEÇÃO

2.1. COMISSÃO: Os projetos serão selecionados por uma Comissão de 3 (três) membros: um 
representante da APTC/RS, um do Governo do Estado do RS/SEDAC/IECINE e um indicado 
de comum acordo entre as duas partes.

2.2. RESULTADOS: A Comissão se reunirá no dia 22 de agosto em Gramado, e os nomes dos 
projetos selecionados serão divulgados durante a cerimônia de encerramento do 20o Festival 
de Cinema de Gramado.

2.3. IMPEDIMENTO: Nenhum dos membros da Comissão de Seleção poderá estar 
comprometido com qualquer dos projetos em julgamento.

2.4. CRITÉRIOS: A Comissão de Seleção levará em conta os critérios de qualidade e 
viabilidade, e escolherá os 2 (dois) melhores projetos, não devendo fazer qualquer distinção 
entre eles.

2.5. Os dois prêmios não poderão ser conferidos para o mesmo realizador (diretor) ou para a 
mesma empresa produtora.

3. DA PREMIAÇÃO

3.1. VALOR: Cada um dos projetos aprovados receberá um prêmio no valor de Cr$ 38.000.000 
(trinta e oito milhões de cruzeiros), assumido como correspondente a 70% (setenta por cento) 
do custo médio de produção.

3.2. ENTREGA: Os prêmios serão entregues imediatamente após a divulgação dos resultados.

4. DOS PROJETOS APROVADOS

4.1. PRAZO DE REALIZAÇÃO: Os realizadores de projetos aprovados terão um prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, contados a partir do recebimento do prêmio, para apresentarem a 
primeira cópia do mesmo.

4.2. LETREIROS: Os filmes concluídos deverão ter, em seus letreiros de apresentação, um 
cartão com os dizeres: "FILME REALIZADO A PARTIR DO CONVÊNIO DE PRODUÇÃO 
APTC/RS   GOVERNO DO ESTADO DO RS / SEDAC / IECINE"

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. Nenhum realizador (ou empresa produtora) que tenha projeto contratado e ainda não 



finalizado em qualquer concurso anterior conveniado pela SEDAC ou APTC/RS poderá 
participar do Concurso.

5.2. Qualquer alteração na Equipe Básica de algum projeto deverá ser comunicada, por escrito, 
à diretoria da APTC/RS, que fiscalizará a manutenção do projeto dentro dos parâmetros 
estabelecidos neste edital.

5.3. Se um projeto, mesmo já aprovado, alterar a sua Equipe Básica sem se adequar a este 
regulamento, perderá automaticamente o direito ao prêmio previsto neste concurso.

5.4. Cada candidato assinará, no ato de inscrição, termo de compromisso aceitando o 
Regulamento do concurso e as decisões da Comissão de Seleção.

5.5. Os casos omissos serão decididos de comum acordo pelas instituições conveniadas.
 


