
SELEÇÃO DE PROJETOS DE SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE

PÚBLICO DO CACHOEIRADOC 2017

O Festival  de  Documentários  de  Cachoeira  –  CachoeiraDoc  abre  inscrições  para

projetos  de  ações  de  sensibilização  e  formação  de  público  nos  municípios  de

Cachoeira  e  São  Félix.  Serão  selecionados  dois  projetos  do  corpo  acadêmico  da

UFRB (alunos, ex-alunos da UFRB, funcionários e professores) com valor total de até

R$2.000,00 (cada um).

Os  projetos  inscritos  deverão  sensibilizar  e/ou  formar  pessoas  moradoras  de

Cachoeira e/ou São Félix para a apreciação, compreensão, debate e/ou realização de

documentários,  assim como estimulá-los  a  participar  das  atividades  (exibições  de

filmes, debates, oficinas, vivências, entre outras) do VIII Festival de Documentários

de Cachoeira que acontecerá entre 4 e 10 de setembro de 2017, em Cachoeira. 

É  necessário  que  os  projetos  propostos  tenham o apoio  ou parceria  de  lideranças

(exemplo:  professores,  líderes  comunitários,  artistas,  comunicadores),  instituições

(exemplo: escolas, ONGs) ou grupos organizados de moradores de Cachoeira e São

Félix  (exemplo:  escolas,  associações,  grupos/espaços  culturais,  sindicatos,

agremiações, coletivos, movimentos sociais, organizações religiosas). Para comprovar

esta  articulação,  o  proponente  deverá  anexar  ao  projeto  uma  carta  de  anuência

(modelo está no Anexo I).

O projeto deve conter uma apresentação da proposta de trabalho com justificativa,

objetivos,  descrição  das  atividades  a  serem  realizadas,  público  alvo,  equipe  de

trabalho, apoiadores/parceiros, cronograma e orçamento. O Anexo II é um guia de

elaboração do projeto, para fins de orientação neste processo. As atividades devem ser

executadas nos meses de julho e agosto, além dos dias do festival em setembro. 

No meio e ao final da execução do projeto, o proponente deverá enviar por e-mail ao

CachoeiraDoc um relatório de atividades (conforme modelo no anexo III) que aborde

os resultados do processo e sugestões de melhoria para experiências posteriores e



também um relatório financeiro. 

O projeto e sua(s) carta(s) de anuência devem ser enviados para o e-mail: 

contato@cachoeiradoc.com.br com o assunto: Projeto de Formação de Público 

CRONOGRAMA: 

Atividade Período / Data

Período de inscrição 16 de maio a 09 de junho de 2017

Divulgação do resultado dos projetos
aprovados

19 de junho de 2017

Previsão de pagamento da primeira 
parcela para execução do projeto

26 de junho de 2017

Realização das atividades do projeto 01 de Julho a 10 de setembro de 2017

Entrega de relatório parcial de 
trabalho 

14 de agosto de 2017

Festival 04 a 10 de setembro de 2017

Entrega de relatório final de 
atividades e financeiro

15 de setembro de 2017

Pagamento da segunda parcela 18 de setembro de 2017

Sobre os projetos

Os documentários das Mostras Competitivas já exibidos no Festival, ao longo de sete

anos, estarão disponíveis para serem utilizados nas atividades de formação. Os demais

documentários exibidos poderão ou não estar disponíveis a depender da sessão de

direitos dos realizadores.

1. CRITÉRIOS PARA HABILITAÇÃO

a) Proponente deve ser ou ter sido da comunidade da UFRB (alunos, ex-alunos 

funcionários e professores);

b) O projeto deve anexar  carta  de anuência de alguma liderança  (ex:  professores,

líderes  comunitários,  artistas,  comunicadores), instituição  ou  grupo  organizado  de
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cidadãos de Cachoeira e São Félix (ex: escolas, associações, grupos/espaços culturais,

sindicatos, agremiações, ongs, coletivos, movimentos sociais, movimentos populares).

2. SELEÇÃO DOS PROJETOS

2.1. Critérios para seleção dos projetos devem atender aos seguintes critérios: 

a) Relevância no contexto sociocultural de sua realização

b) Singularidade e criatividade da proposta

c) Viabilidade técnica (Clareza e coerência na composição da proposta)

d) Coerência na composição da equipe e pessoa/grupo/instituição apoiadora

2.2.  Cada  proposta  será  avaliada  individualmente  em cada  objeto/categoria  pelos

membros da Comissão composta pela equipe do CachoeiraDoc. 

2.3. Serão selecionados no mínimo dois projetos, totalizando um apoio de R$4000,00.

Outros  projetos  ficarão  como  suplentes  por  ordem  de  prioridade,  podendo  ser

chamados caso os selecionados não se habilitem para a execução do projeto.

2.4. Cada projeto deverá executar todas as ações propostas pelo mesmo. A equipe do

CachoeiraDoc poderá solicitar ajustes nas atividades propostas, em comunhão com os

proponentes. 

3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO DO PROJETO: 

a) Comprovante de participação da comunidade acadêmica (como histórico escolar, 

cópia de crachá, contracheque, comprovante de matrícula);

b) Currículo do proponente 

c) Currículo da equipe (não obrigatório);

c) Carta de anuência de indivíduo, grupo ou instituição parceira

4. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA CASO O PROJETO SEJA SELECIONADO:

a) Cópia de RG e CPF 

b) Cópia de comprovante de conta bancária em nome do proponente

c) Envio dos ajustes da proposta, caso seja solicitado



d) Assinatura de contrato 

5. VALOR E PAGAMENTO:

O valor de cada projeto é de até R$2.000, 00 (dois mil reais) com impostos já 

descontados a serem depositados em conta-corrente em duas parcelas. 

6. CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO:

Caso o proponente não cumpra o planejado no plano de trabalho, o contrato de 

pagamento poderá ser suspenso e o recurso já depositado deverá ser devolvido.



ANEXO I - Modelo de Carta de anuência

CARTA DE ANUÊNCIA

Eu, (Nome completo do parceiro ou apoiador) , RG (número do RG)  e CPF  (número 

do cpf), garanto conhecimento do Projeto (Nome do Projeto) e, caso a iniciativa 

apresentada pela proponente (Nome do proponente)  seja contemplada pela seleção de

Projetos para Sensibilização e Formação de Público do CachoeiraDoc 2017, 

comprometo-me a a apoiar o projeto com (incluir aqui como o parceiro irá participar 

do projeto).

Data

Assinatura

Nome do apoiador/parceiro



ANEXO II - Orientações para Elaboração de Projeto

Sugerimos a utilização do roteiro adotado pelo CachoeiraDoc para agilizar a análise
da proposta. O projeto deve ser enviado para o e-mail contato@cachoeiradoc.com.br
até o dia 09/06/2017 contendo no assunto “Projeto de Formação de Público”.

1. Informações Cadastrais do  Proponente

Nome completo 
CPF
RG
Profissão
Número de matrícula (para alunos ou ex-alunos)
Número de SIAPE (funcionários e professores)
Endereço (rua, número, complemento, bairro, cidade, estado e CEP)
Telefone
E-mail

2. Currículo do proponente:.
(máx. 10 linhas)

3. Currículo do parceiro/apoiador liderança (ex: professores, líderes comunitários,
artistas, comunicadores),  instituição ou grupo organizado de cidadãos de Cachoeira e
São Félix (ex: escolas, associações, grupos/espaços culturais, sindicatos, agremiações,
ongs, coletivos, movimentos sociais, movimentos populares):
(máx. 10 linhas)

4. Informações sobre o projeto

Título 

Apresentação do projeto:  Diga o que pretende fazer,  quando, como, onde e com
quem.
(máx. 20 linhas)

Justificativa: Descrever os motivos que faz o projeto ser relevante
(máx. 10 linhas)

Objetivos: Diga quais resultados deseja alcançar
(máx. 10 linhas)

Descrição das atividades: Descrever as atividades que serão executadas e como você
irá fazer isso
(máx. 20 linhas)
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Cronograma das atividades: quando irá realizar as atividades?

Exemplo:

Atividade Início Final

Reunião com Alunos 01/07 02/07

Realização de 5 oficinas 10/07 20/08

Executores/as: informar  quem  são  as  pessoas  envolvidas  na  implementação  do
projeto, incluir o CPF da equipe.

Nome Função na equipe CPF

Parceiros/apoiadores: informar  quem  são  e  como  parceiros  ou  apoiadores  vão
colaborar na implementação do projeto.

Público alvo: Informar o perfil e a quantidade dos beneficiários do projeto

Exemplo: São 40 idosos que participam de atividades do Centro Comunitário

Orçamento geral: Siga o modelo abaixo

Item Quantidade Valor Unitário Valor Total

Aluguel de
projetor

2 R$200 R$400

Lanche para 40
alunos 

5 R$150 R$750

Contrapartidas não-financeira: indicar separadamente, se houver, as contribuições 
não-financeiras para realização do projeto. Ex.: cessão de equipamentos, serviços 
voluntários, produtos, etc.

Informações adicionais: caso necessário, acrescente outras informações referentes ao
projeto. 
(máx. 10 linhas)



ANEXO III - Modelo de Relatório Parcial

O relatório deverá incluir as seguintes informações:

- Cabeçalho com as informações: Nome do proponente, nome do projeto, escrever 

“Relatório Parcial” 

- Resumo das atividades realizadas (até 20 linhas) 

- Dificuldades encontradas para a realização

- Resultados alcançados

- Número de beneficiários participando das atividades 

- Enviar em anexo comprovações das atividades (listas de presença, fotografias, 

produtos) 



ANEXO IV – Modelo de Relatório Final com Relatório Financeiro

O relatório deverá incluir as seguintes informações:

- Cabeçalho com as informações: Nome do proponente, nome do projeto, escrever 

“Relatório Final” 

- Resumo das atividades realizadas (até 20 linhas) 

- Dificuldades encontradas para a realização

- Resultados alcançados

- Número de beneficiários participando das atividades

- Depoimentos dos beneficiários (em texto, imagens, áudio ou vídeo) 

- Fotografias

- Listas de presença

- Cópia dos produtos (se houver)

- Recibos e notas fiscais comprovando os gastos do projeto
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