
Chamado: Meu cinema, nosso território 
 

Seleção de 5 diretorus para co-direção de curta-metragem de até 15 minutos 

Inscrições: de 7 a 12 de abril de 2021  
Resultado previsto da seleção: 14 de abril de 2021 

Período de realização: 15 de abril a 15 de junho 
                                                    

1. O que é o Meu cinema, nosso território? 

O projeto Meu cinema, nosso território é uma ação formativa do CineBaru - Mostra 
Sagarana de Cinema, que tem por objetivo a produção de um curta-metragem 
autoficcional e com direção coletiva de até 15 minutos.  

A partir de encontros virtuais entre os selecionados e a equipe do projeto, criaremos 
um filme em torno da temática Meu cinema, nosso território. Unidos pela mesma 
expressão do contar histórias inéditas, a criação do filme se dará por meio de um 
mosaico de visões, emoções e ideias que ao se tornarem histórias contadas formam um 
ponto desse mapa afetivo que compreende a região de Arinos, Bonfinópolis, Buritis, 
Chapada Gaúcha, Natalândia, Riachinho, São Francisco, Uruana de Minas e Urucuia, 
dentre outros. 

2. Como funciona o projeto Meu cinema, nosso território? 

Após a seleção dos 5 participantes por meio deste edital, iniciaremos o processo 
formativo e de produção do curta-metragem. Nos encontros virtuais, previamente 
estabelecidos coletivamente, entre os 5 selecionados e a equipe técnica e de produção 
do projeto, seremos provocados e convidados a refletir criativamente sobre temas que 
circunscrevem tanto a temática Meu cinema - Nosso território como a linguagem 
artística do audiovisual para a criação de narrativas auto ficcionais. Nesse diálogo em 
rede, os 5 selecionados e a equipe técnica discutirão e organizarão o tema que será 
trabalhado, as técnicas e etapas da produção audiovisual que será utilizada, o conceito 
de argumento, roteiro e registro, bem como a finalização, armazenamento e envio do 
conteúdo, cronograma de ação e produto final. No que diz respeito ao roteiro, será 
criado em conjunto e cada participante, em sua própria localidade, irá criar uma 
narrativa visual, seja por meio de imagens de arquivo, áudios e vídeos, captados por 
câmera de celular ou outro equipamento disponível, construindo um fragmento de 
vivência pessoal. Os 5 fragmentos reunidos serão costurados formando uma história 
coletiva que dialoga com o território, sua ecologia e cultura. 

Os registros gerados serão editados, montados e finalizados também de forma coletiva, 



onde, ao fim do processo, além do curta-metragem como produto gerado, teremos tido 
uma ação formativa que estimula a autonomia de criação. 

3. Quem pode participar?  

As pessoas interessadas devem ter pelo menos 1 ano de experiência prévia comprovada 
com a linguagem audiovisual e residir preferencialmente na região que compreende 
Arinos, Bonfinópolis, Buritis, Chapada Gaúcha, Natalândia, Riachinho, São Francisco, 
Uruana de Minas e Urucuia. 

 

4. O que precisa para participar? 

Você precisará ter uma experiência mínima de 1 ano com a linguagem audiovisual, seja 
em edição de vídeo e/ou áudio, captação de imagem e som, criação de roteiro, etc. Além 
da experiência prévia, é necessário que você tenha um aparelho celular ou uma câmera 
e gravador para a captação de imagem e som. Precisaremos que você tenha conexão à 
internet e disponibilidade entre os dias 15 de abril a 30 de abril para participar das 
atividades formativas, em horários que serão definidos no coletivo, após a seleção dos 
5 diretorus. Os selecionados devem se comprometer a participar das atividades 
propostas, produzir e entregar o material para criação do curta-metragem  

 

5.  Cronograma preliminar de trabalho  

 

Cronograma de trabalho 

15 de abril Chegança ao Meu Cinema, Nosso Território - Recepção e acolhimento dos 

diretorus 

16 a 21 de Abril Atividades formativas 

22 de abril a 15 junho Processo de criação, montagem e finalização do curta-metragem 

 

6. O que será oferecido aos participantes?  

Além das atividades formativas para a construção do curta-metragem, cada participante 
receberá uma ajuda de custo de R$500,00 (quinhentos reais).  



7. Como se inscrever?  

Para se inscrever, basta preencher o formulário:  

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO: clique aqui  

8. Em caso de dúvidas, questões ou sugestões, escreva para 

contato@cinebaru.com.br 

9. A produção é do coletivo Ecos do Caminho, via fomento de recursos da Lei de 
Emergência Cultural Aldir Blanc, Governo do Estado de Minas Gerais, Secretaria Especial 
de Cultura e Ministério do Turismo. 
 

https://forms.gle/89vW5ZfaXonJcUXk9
https://forms.gle/89vW5ZfaXonJcUXk9
mailto:contato@cinebaru.com.br

