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CHAMADA RALLY UNIVERSITÁRIO FLORIPA 
 

 

Essa é a sua a oportunidade de colocar em prática o conteúdo aprendido nas aulas! Venha produzir 

um curta-metragem em 100 horas em Florianópolis/SC! 

 Conheça estudantes e profissionais do audiovisual de diversos países da América do Sul; 

 Tenha uma experiência intensa de produção com um grupo de 5 pessoas; 

 Assista a cinco palestras com grandes especialistas em: Roteiro e Direção, Produção, 

Fotografia, Som e Edição; 

 Conte com reuniões de apoio com conselheiros especializados para cada etapa da produção;  

 E no final, exiba seu filme na sala de cinema oficial do 22º Florianópolis Audiovisual Mercosul! 

 

UNIVERSITÁRIO, faça parte da maratona de produção cinematográfica e produza um curta-metragem 

de cinco minutos em 100 horas contínuas de trabalho durante o Florianópolis Audiovisual Mercosul - 

FAM. Encare esse desafio do audiovisual do Mercosul e participe de todas as etapas de produção de 

um filme! 

 

 Quem pode participar?  

Estudantes universitários e técnicos que residam em um dos países da América do Sul e curse qualquer 

fase dos cursos de graduação/técnico/tecnólogo em: Cinema, Audiovisual ou Comunicação. Se você 

participou no ano passado, pode se inscrever este ano também, porém em função diferente! 

 

 Quando e onde será realizado? 

De 19 a 24 de junho de 2018, em Florianópolis, Santa Catarina - Brasil, em período integral. Não 

faça planos paralelos, você terá muito trabalho por aqui! 
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 O que posso fazer na produção do curta? 

Todos vão criar o roteiro juntos. Cada estudante pode se inscrever uma vez, em uma das cinco áreas: 

 Direção; 

 Produção; 

 Direção de Fotografia (Câmera); 

 Som (Captação e edição); 

 Edição (Montagem); 

 

 Como funciona a maratona? 

Os estudantes selecionados serão divididos em cinco grupos, que produzirão um curta-metragem de 

cinco minutos em até 100 horas contínuas de produção na cidade de Florianópolis/SC, com a 

orientação de três experts em cinema e audiovisual do Mercosul. Siga o fluxo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entenda o roteiro das atividades: 

1) Até às 22h de 16/04: Inscrições através do site oficial www.famdetodos.com.br. 

2) 23/04: Divulgação dos selecionados no site oficial. 

3) De 19 a 23/06: Rally Universitário Floripa 

Recepção > Revelação das Equipes > Divulgação do tema > Cinco palestras especializadas > 

Criação do Roteiro coletivamente > Aprovação do plano de produção > Gravação > Edição > 

Entrega final. 

4) 24/06: Sessão para os jurados > Exibição dos filmes no FAM > Premiação.  
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 Como me inscrevo? 

As inscrições são individuais e são feitas através do formulário: clique aqui. 

Existem dois valores para a taxa de inscrição: 

- Primeira Chamada: Começa às 20h do dia 19 de março e vai até às 23h59 do dia 08 de 

abril. 

Valor: 60 reais. 

-  Última Chamada: Começa à 00h do dia 09 de abril e vai até às 22h do dia 16 de abril.  

Valor: 80 reais 

 

O pagamento será via PayPal no link após o preenchimento do formulário de Inscrição.  

Fique atento aos horários de términos das inscrições! 

 

 Preciso ter experiência profissional? 

Não precisa! Pode ser iniciante, porém cada candidato deve demonstrar trabalhos na área escolhida, 

como, por exemplo, atividades realizadas em sala de aula, ou produções independentes. 

 

 Posso levar meu roteiro pronto? 

Não, a produção dos roteiros faz parte da maratona! Eles serão criados de forma coletiva dentro das 

100 horas de trabalho. 

 

 Tenho que ter equipamento? 

Sim, cada área é responsável por trazer seu próprio equipamento.  

 

 O que o RALLY UNIVERSITÁRIO me oferece? 

Uma experiência única de imersão, muito trabalho e aprendizado! A chance de desenvolver 

habilidades e executar o que você aprende na sala de aula com colegas da área do audiovisual de 

diversos países! Além de ter contato com profissionais experientes e especialistas em todas as etapas 

de produção do curta e no fim exibir1 o filme na sala de cinema oficial do FAM! E mais: ao ser 

selecionado, sua inscrição garante hospedagem em quarto coletivo e almoço durante os dias da 

                                                 
1 Os filmes passarão pela aprovação dos Consultores para serem exibidos na cerimônia de 

premiação do FAM 2018. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1zvSHRFSy0Xhcx8P9HG-EjE2cjAiJFWasyvPucIOpYhM
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maratona. E caso não seja selecionado, não se desespere! Sua inscrição no Rally Universitário garante, 

antecipadamente, sua vaga2 nas palestras de seu interesse! 

 

ATENÇÃO: 

1. A organização do evento não fornecerá equipamento para gravação em nenhum caso. 

2. Os participantes se responsabilizam pelos seus custos durante o evento. A organização do 

evento ofertará, em local designado pelos organizadores, hospedagem em quarto coletivo e 

almoço aos participantes selecionados. 

3. As equipes devem se reunir, obrigatoriamente, no espaço de trabalho designado pela 

organização do começo ao fim da maratona. 

4. O Rally Universitário é realizado sob as regras e regulamentos internos de trabalho, tais como 

horários de reuniões, palestras, reuniões com consultores especializados, cronograma de 

filmagem e acesso às locações indicadas, apresentadas no início da maratona. 

5. Os direitos de exibição dos filmes serão compartilhados entre os membros da equipe produtora 

e a Associação Cultural Panvision. 

 

Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail: rally@famdetodos.com.br 

 

                                                 
2 A reserva de vaga será efetivada mediante confirmação de participação do estudante via e-mail: 

rally@famdetodos.com.br, até 11/06/2018. 

 


