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O que é o prêmio estímulo? 
 
O Prêmio Estímulo à produção de curtas-metragens é a oportunidade de 
partilhar o seu olhar com o mundo fazendo cinema com os instrumentos que 
você tiver em mãos em sua casa: celular, câmera fotográfica ou de vídeo. As 
pessoas selecionadas receberão uma bolsa de 300 reais e deverão fazer um 
filme curto de no máximo 5 minutos.  Os filmes serão exibidos durante a 
Mostra deste ano e ficarão disponíveis no acervo on-line do CineBaru. 
O tema da produção é livre, no entanto alertamos para os devidos cuidados de 
não gerarem aglomerações de pessoas a fim de não desrespeitar as normas de 
segurança nestes tempos delicados de pandemia. Além disso, os selecionados 
contarão com acompanhamento remoto de profissionais do cinema por meio de 
bate-papos para dicas discussão de ideias, preparação de roteiro, produção, 
montagem e finalização do seu curta-metragem. 
 

Quem pode participar? 

1. Qualquer pessoa da Vila de Sagarana 
2. Estudantes da Escola Família Agrícola de Natalândia 
3. Colaboradores do Ponto de Cultura Seu Duchim, na Chapada Gaúcha-MG 
4. E pessoas interessadas em: Arinos, Bonfinópolis, Buritis, Chapada Gaúcha, 

Natalândia, Riachinho, São Francisco, Uruana de Minas e Urucuia 
 

O que precisa para participar? 
 
Só o aparelho celular já funciona bem para captar a imagem e som, mas câmera 
e/ou gravadores também podem ser utilizados. Você precisará também de 
conexão à internet para envio dos materiais (por celular ou por computador). 
 



 
Como se inscrever? 
 
Para se inscrever, basta mandar um whatsapp para o João Carlos no número 38 
998918841. Por vídeo ou áudio, você deve informar Nome + Comunidade onde 
reside + Idade + ocupação atual (estuda? trabalha?) + um pouco da história 
que você quer contar. Um áudio curto com um resumo da sua ideia ou 
inquietação, coisa de 2 min, mas também não tem problema se for mais. Nesse 
número você também pode tirar dúvidas que surgirem. As melhores propostas 
serão selecionadas e o resultado será divulgado no nosso site com as orientações 
dos próximos passos. 
 
O que os selecionados se comprometem a fazer? 
 
Os selecionados se comprometem a manter contato com o CineBaru durante o 
acompanhamento da produção de seu filme, e produzir um curta-metragem de 
até cinco minutos a ser entregue na data combinada com a produção. 
 
Quais são os prazos? 
 
Inscrições: de 16 a 26 de julho de 2020 
Previsão de divulgação do resultado da seleção: 30 de julho de 2020 
Conversas, acompanhamento e produção: agosto de 2020 
Entrega do filme produzido para a produção do CineBaru: até 7 de setembro de 
2020 
Exibição no CineBaru: 23 a 27 de setembro de 2020 
 


