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EDITAL PARA SELEÇÃO DE PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS DE CURTA-METRAGENS 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
 
 
 
A Universidade Federal de Alagoas, por intermédio da Pró-reitoria de Extensão 

(Proex) abre inscrições para seleção de roteiros para apoio à criação e produção 
(captação de imagem e edição) de filmes em curta-metragem.  

 
1. DO OBJETO 

 
Constitui objeto deste edital a seleção de 4 (quatro) roteiros de filmes em curta-

metragem, com duração de até 18’ (dezoito) minutos, e a realização do cronograma de 
execução dos mesmos (pré-produção, produção e pós-produção). 

 
2. DOS OBJETIVOS 

 

  Estimular alunos, professores e técnico-administrativos à criação e 
difusão de produções cinematográficas de qualquer temática e/ou gênero 
cinematográfico; 

 Incentivar a formação de núcleos de produção cinematográfica nas 
unidades acadêmicas, como instrumento de apoio à execução de ações 
extensionistas; 

 Valorizar o cinema como uma ação cultural fundamental para a formação 
humanística e cidadã dos sujeitos; 

 Instituir uma programação de exibição de curtas produzidos pela 
universidade, visando garantir à comunidade acadêmica e demais 
segmentos de público o direito à fruição de produções artístico-culturais, 
conforme assegura o Plano Nacional de Cultura e as Diretrizes e bases da 
Educação Superior. 

 
 
 
 
 



3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
Coordenadores (professores efetivos e ou substitutos e técnicos-administrativos 

de nível superior) 
a) Estar em efetivo exercício no quadro funcional na instituição. 
b) Manter atualizado o seu endereço eletrônico no Setor Técnico de Projetos 
da Proex. 

Participantes/Colaboradores 
a) Professores efetivos e ou substitutos e técnicos-administrativos em efetivo 
exercício no quadro funcional na instituição. 
b) Discentes de graduação e pós-graduação regularmente matriculado em 
cursos da Ufal. 

 
4. DAS INSCRIÇÕES 
 

4.1. As inscrições podem ser realizadas pelos Coordenadores no período de 28 de 
agosto a 29 de outubro de 2013. O Coordenador do projeto (Professor ou técnico-
administrativo de nível superior) poderá submeter somente 1 (uma) proposta.  

4.2. O formulário de inscrição de projeto estará à disposição dos interessados no 
seguinte endereço eletrônico: www.ufal.edu.br/ufal/extensao/formularios, no link 
Assessoria Técnica de Projetos. 

4.3. As propostas contempladas terão 4 (quatro) meses para realização do 
cronograma de execução do filme. Esse cronograma compreende o período de 14 de 
janeiro a 14 de maio de 2014. Cabe à Universidade disponibilizar os serviços de 
captação e edição de imagem, por meio de empresa contratada previamente pela 
instituição, sendo 4 (quatro) diárias para captação de imagem e 4 (quatro) diárias para 
edição. As demais despesas na execução do filme são de responsabilidade dos 
proponentes.  

4.4. Cada projeto tem direito a 6 (seis) bolsas voltadas a alunos da Universidade 
devidamente matriculados, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), cada uma, 
durante os 4 meses previstos no cronograma de execução do filme. 

 
4.4.1. São condições para a obtenção da bolsa: 

I. Estar regularmente matriculado em cursos de Graduação da Ufal. 
II. Dispor de uma carga horária de 20 (vinte) horas semanais para 

desenvolvimento de atividades do projeto. 
III. Não possuir atividade remunerada, nem receber outra bolsa de 

qualquer natureza na Universidade no ato do cadastramento. 
 
4.5. Não serão aceitas inscrições enviadas por correios, fax ou outra forma 

distinta das especificadas neste Edital. 
 

 
 
 
 
 

http://www.ufal.edu.br/ufal/extensao/formularios
http://www.ufal.edu.br/arquivos/v1/proex/formularios/assessoria-tecnica-de-projetos/simple_folder_listing


5. DA ENTREGA DA PROPOSTA 
 
5.1. As propostas deverão, obrigatoriamente, ser entregues em 2 (dois) 

envelopes, contendo em cada um o título PROINART CINEMA, no seguinte endereço: 
Espaço Cultural da UFAL “Salomão Almeida de Barros Lima”, Coordenação de Assuntos 
Culturais, Praça Sinimbú, 206, Centro, Maceió-AL. 

 
5.1.1. Envelope 1:  
 
I- Formulário de inscrição de projetos, em uma via devidamente preenchida e 

assinada pelo coordenador, que estará disponível no endereço 
www.ufal.edu.br/ufal/extensao/formularios, no link Assessoria Técnica de Projetos. O 
cronograma de execução deverá ser preenchido dentro do formulário de inscrição 
observando o período de 4 meses. 

 
5.1.2. Envelope 2 (3 cópias) – sem identificação do proponente: 
 
I- Proposta para realização do filme apresentando seu argumento e sua 

justificativa; 
II – Para os casos de filme de ficção: apresentação de roteiro não decupado, em 

estado adiantado, com divisão de cenas, diálogos e texto de narração completos; ou 
III – No caso de documentário: pré-roteiro com previsão de estrutura, esboço de 

texto e lista de prováveis depoimentos ou um roteiro de entrevista e/ou fontes de 
pesquisa (textos e imagens); ou 

IV – No caso de animação deverão ser apresentados os storyboard que definirão 
o estilo e o tema a ser abordado; ou 

V – No caso de filmes de linguagem híbrida (experimental, videoarte, filme 
ensaio, novas mídias) deverão ser apresentados o roteiro e/ou a concepção da 
proposta. 

VI – Termo de compromisso de realização de obra com licença de utilização, nos 
casos de adaptação de livros ou textos já publicados. 

 
5.2. Serão desclassificadas todas as propostas que não forem apresentadas no 

formulário e/ou anexos constantes nesse edital e/ou que não estiverem devidamente 
assinadas pelo coordenador. 

5.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste 
edital.  

5.4. É de inteira e exclusiva responsabilidade do coordenador o uso/cessão de 
direitos autorais, morais, patrimoniais, de imagem ou musicais conexos às propostas, 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, assim como taxas bancárias e 
quaisquer outras necessárias à emissão de documentos, inclusive junto a órgãos como 
Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT), Ordem dos Músicos do Brasil e 
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), em decorrência da execução 
do projeto, isentando a Universidade Federal de Alagoas de qualquer responsabilidade. 

 
 

 

http://www.ufal.edu.br/arquivos/v1/proex/formularios/assessoria-tecnica-de-projetos/simple_folder_listing


6. ANÁLISE E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
     6.1. A análise e seleção das propostas serão realizadas de 30 de outubro a 26 de 
novembro de 2013, por meio de pareceristas indicados pela Proex, de reconhecida 
experiência em avaliação de editais e conhecimento técnico para seleção das 
propostas; 

6.2. A avaliação e a seleção das propostas deverão estar de acordo com o 
cronograma descrito no item 9; 

6.3. As propostas serão julgadas a partir dos seguintes fundamentos gerais: 
 

ITEM CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

1. Mérito da concepção temática do roteiro  3 pontos 

2. Criatividade  3 pontos 

3. Viabilidade técnica do Cronograma de Execução 3 pontos 

4. Ineditismo do tema 1 ponto 

     Total 10 pontos 

  
6.4. Serão classificadas as 4 (quatro) propostas melhores pontuadas pelos 

pareceristas,  que poderão atribuir notas que na soma da pontuação fique entre 0 
(zero) e 10 (dez). Em caso de empate, será considerada a maior nota na seguinte ordem 
dos critérios: Mérito da concepção temática do roteiro; Criatividade; Viabilidade 
técnica do Cronograma de Execução; e Ineditismo do tema. 

6.5. A decisão dos pareceristas é definitiva e não caberá recurso; 
6.6. As propostas selecionadas serão divulgadas em lista a ser disponibilizada nos 

meios de comunicação do estado e no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.ufal.edu.br/utilidades/concursos-e-editais 
 
7. RESULTADO 
 

7.1. O resultado da seleção será divulgado a partir do dia 27 de novembro de 
2013 no site da Ufal.  

7.2. Os coordenadores dos projetos selecionados terão até o dia 10 de dezembro 
de 2013 para enviar a documentação dos alunos bolsistas para o email: 
cac.ufal.proinart@gmail.com, com título Documentos Proinart Cinema. Segue a lista 
de documentos que devem ser levantados para cada bolsista: 

I – Formulário de Cadastro de Bolsista preenchido e assinado* 
II- Comprovante de Matrícula 
III – Histórico Analítico 
IV – Identidade 
V – CPF 
VI - Comprovante de Conta Corrente 
VII – Comprovante de residência 
VIII – 1 foto 3 x 4 
* O formulário de cadastramento está disponível em 

ww.ufal.edu.br/ufal/extensao/formularios, no link Secretaria. 

http://www.ufal.edu.br/utilidades/concursos-e-editais
mailto:cac.ufal.proinart@gmail.com
http://www.ufal.edu.br/arquivos/v1/proex/formularios/assessoria-tecnica-de-projetos/simple_folder_listing


7.3. Os projetos terão início no dia 14 de janeiro de 2014 e término em 14 de maio 
2014. 
 
8. COMPROMISSOS E RESPONSABILIDADES  
 
 8.1 Cabem aos coordenadores e alunos bolsistas: 
 

a) Coordenadores 
I – Orientar pedagogicamente a proposta apresentada, desde o roteiro até o 
processo de captação, edição e finalização; e zelar para que o conteúdo 
veiculado não incite a violência, o crime, o uso de drogas, o preconceito ou 
qualquer outra forma de agressão aos direitos humanos;  
II – acompanhar o andamento das ações do projeto, no sentido de garantir o 
cumprimento do cronograma de execução; 
III – enviar o relatório parcial e final, bem como as cópias dos filmes nos prazos 
solicitados pela Proex. 
 

b)  Bolsistas 
I – Responder pelo processo criativo do filme, incluindo a concepção estética, a 
escolha de personagens, locações e ângulos de filmagens;  
II – cumprir rigorosamente o cronograma de execução dentro dos prazos 
estabelecidos, sob pena de suspensão da bolsa; 
III – respeitar a orientação pedagógica do coordenador, que assumirá, no filme, 
a função de professor orientador. 

 
8.2. Os filmes em curta-metragem produzidos a partir desse edital deverão ser 

entregues em 02 (duas) cópias em DVD ou Blu-Ray, à Coordenação de Assuntos 
Culturais da Proex, conforme o cronograma do item 9. 

8.3. Obrigatoriamente, o filme produzido como resultado deste Edital deverá 
constar em sua abertura 1 (uma) cartela com, no mínimo 5” (cinco segundos), 
contendo as logomarcas da Ufal e Proex e abaixo dela a citação: “Filme produzido 
com recursos do PROGRAMA DE INICIAÇÃO ARTÍSTICA DA UFAL”. 

8.4. É vedada a troca de coordenador, e qualquer alteração que implique 
modificação de informações, documentos ou itens apresentados no ato da 
inscrição da proposta; 

8.5. Caberá à Proex organizar e realizar o evento de lançamento dos filmes 
premiados por este edital. 

8.6. Caberá ao coordenador entregar o relatório parcial, em mídia digital (CD), no 
seguinte endereço: Espaço Cultural da UFAL “Salomão Almeida de Barros Lima”, 
Coordenação de Assuntos Culturais, Praça Sinimbú, 206, Centro, Maceió-AL e cópia 
on-line para o email cac.ufal.proinart@gmail.com. Os documentos deverão conter 
além da descrição das atividades, relação de pessoas envolvidas e registro 
fotográfico (quando houver) ao final do segundo mês de vigência do projeto, e o 
relatório final, até 30 (trinta) dias após o término da vigência deste edital.  

O formulário de relatório de projeto está disponível no endereço 
http://www.ufal.edu.br/ufal/extensao/formularios no link Assessoria Técnica de 
Projetos. 

mailto:cac.ufal.proinart@gmail.com
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8.7. Ao relatório final deverá ser anexado um artigo resumido, descrevendo 
como se deu a realização do projeto e quais os objetivos e impactos atingidos. O 
texto deve ser escrito em Times New Roman, corpo 12, e ter, no máximo, 2 (duas 
laudas).  
8.8. Após a entrega do relatório final, os coordenadores e bolsistas terão direito a 
certificado de participação. 

 
9. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

DESCRIÇÃO  DATAS 

Publicação do Edital  28 de agosto de 2013 

Período de Inscrições  28 de agosto a 29 de outubro de 2013 

Seleção de Propostas 30 de outubro a 26 de novembro de 2013 

Divulgação dos resultados  A partir de 27 de novembro de 2013 

Entrega da documentação dos 
bolsistas 

Até 10 de dezembro de 2013 

Período de vigência 14 de janeiro de 2014 a 14 de maio de 2014 

Entrega do relatório final e dos filmes Até 14 de junho de 2014 

 
 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

10.1. A inscrição do coordenador implicará na prévia e integral concordância com 
todas as normas deste edital; 

10.2. O coordenador do projeto selecionado neste edital estará automaticamente 

cedendo e autorizando que os curtas-metragens sejam incorporados ao acervo da 

Proex/UFAL, para exibição e veiculação, de caráter cultural e sem fins lucrativos, na 

íntegra ou parcialmente, nos diferentes programas e projetos de extensão 

desenvolvidos pela Ufal; como também em cineclubes, entidades educacionais e 

instituições parceiras, bem como o material de divulgação e memória, sem que para 

isso seja efetuado qualquer pagamento, inclusive de direitos autorais. 

10.3. A Proex/Ufal poderá ceder a emissoras públicas de televisão, sem ônus, o 

direito de exibições, sem exclusividade, assim como exibições públicas de caráter 

educativo/cultural; trechos dos trabalhos selecionados para o FESTIVAL poderão ser 

utilizados nos materiais de divulgação; 

10.4. Os trabalhos inscritos, selecionados ou não, não serão devolvidos. 

10.5. A Comissão Organizadora deste edital poderá, por meio de ato devidamente 

justificado, alterar as datas previstas no cronograma. 

10.6. Os casos omissos, que não envolvam o mérito intrínseco dos trabalhos, serão 
decididos pela Direção da Coordenação de Assuntos Culturais (Proex/Ufal); 

10.7. As propostas e demais materiais anexados entregues no ato de inscrição NÃO 
serão devolvidos.  
 



Para mais esclarecimentos sobre o edital, entrar em contato pelos telefones: 3214-
1540 e pelo email: cac.ufal.proinart@gmail.com. 

 
 
 
 

 
Maceió, 26 de agosto de 2013. 

 
 
 

 
 
 
     Sérgio Onofre Seixas de Araújo                                 Eduardo Sílvio Sarmento de Lyra  
Coordenador de Assuntos Culturais                                       Pró-Reitor de Extensão 
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