
 
 
 

 

COLAB EDITAIS – ART UFSC 

 

O que é o COLAB EDITAIS? 

O COLAB EDITAIS é um grupo de trabalho do Departamento de Artes da UFSC (ART) que visa 

agregar alunes interessades em aprender a montar projetos para editais na área de cultura, arte 

e inovação. Os projetos montados serão aqueles de interesse do ART e que possam viabilizar 

recursos para os cursos que o integram. O conhecimento absorvido pelos membros do grupo 

poderá ser utilizado por eles para a montagem de seus próprios projetos para outros editais. 

 

Quem pode participar? 

Estudantes dos cursos de Cinema e Artes Cênicas e de áreas afins, de dentro ou de fora da 

UFSC, que tenham disponibilidade para participar de um encontro presencial de duas horas por 

semana nas terças, das 10 ao meio-dia, na sala de Criação Fílmica (311) do Bloco D do CCE, no 

campus Trindade da UFSC. Além do encontro presencial semanal, os membros também 

precisarão dedicar duas horas semanais de trabalho extra encontros aos projetos.  

 

Quais são os editais que serão trabalhados? 

Neste primeiro momento, montaremos projetos para o Prêmio Catarinense de Cinema, lançado 

pela FCC do Estado de SC (disponível em https://premiodecinema.fepese.org.br/#!/premio) e 

com data de inscrição aberta até 11/09/2022. Até o final deste período, o grupo definirá qual 

será o próximo edital que trabalharemos. A ideia é explorar uma gama abrangente de opções, 

sempre pensando em projetos que se alinhem com as demandas do Departamento e possam 

atrair recursos para o equipamento e manutenção de necessidades dos cursos.  

 

Quais são os projetos que serão montados? 

Começaremos com dois projetos: a reativação da Revista Punctum, transformando-a em uma 

publicação acadêmica regular dos cursos de Cinema e Artes Cênicas, estimulando a produção 

escrita acadêmica dos estudantes. Há uma linha específica no edital do Prêmio Catarinense de 

Cinema voltada para revistas digitais e é nela que pretendemos inscrever esta proposta. O 

segundo projeto, também para este mesmo edital, é o de inscrever na linha de desenvolvimento 

de séries o Experimento Urbano, uma série audiovisual de 10 episódios de 20 minutos a ser 

realizada pela Produtora Júnior Café e Fita Crepe do Cinema UFSC. Há ainda outras linhas neste 

mesmo edital que podem ser exploradas. O grupo poderá discutir e definir novos projetos a 

serem montados ainda para esta edição, dependendo do número de interessados que aderirem 

ao grupo.  

 

Se eu entrar no grupo, posso usar as horas do projeto para comprovar Atividades 

Complementares do meu currículo? 

https://premiodecinema.fepese.org.br/#!/premio


 
 
 

 

Sim. O Departamento emitirá declarações com o número de horas de participação dos 

membros para efeitos de utilização no cumprimento das horas de atividades complementares 

curriculares dos cursos. 

 

Nunca montei projetos para editais antes, mas tenho interesse em aprender. Posso fazer 

parte do grupo mesmo assim? 

Sim. O grupo não é apenas para quem tem experiência com a montagem. Todes são bem 

vindes, com ou sem experiência prévia.  

 

Existe algum pré-requisito para participar?  

Não há pré-requisito, mas gostar de escrever e ter bom domínio das regras gramaticais da 

língua portuguesa são habilidades que serão bastante valorizadas pelo grupo.  

 

Quero participar, mas não sei se vou ter 4 horas para me dedicar ao longo de todo o 

semestre. Posso participar por apenas alguns meses? 

Pode. Todes são bem vindes a integrar o grupo durante o tempo que puderem. A única coisa 

que será pedida é que não assumam tarefas que não possam concluir dentro do prazo previsto, 

o que sempre será calculado para ser adequado às 4 horas por semana dedicada aos trabalhos.   

 

Existe algum limite de número de participantes no grupo? Posso convidar mais amigos? 

Temos um limite, a princípio, de até 12 participantes e o formulário de cadastro será retirado do 

ar quando este limite for atingido, então, se quiser participar ou conhece alguém que tenha o 

perfil, encaminhe o cadastro logo.  

 

Fiquei interessade. Como faço para participar?  

Entre no formulário de participação através do QR code abaixo e preencha com seus dados. A 

primeira reunião está agendada para o dia 23/08.  

 

 

Tenho uma dúvida que não foi respondida aqui... Como faço? 

Entre em contato com o e-mail do grupo em colab.editais@gmail.com que responderemos sua 

dúvida o mais breve possível.  
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