
ATA DA REUNIÃO ABERTA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

DOCUMENTARISTAS E CURTA-METRAGISTAS DO RN DO DIA 12 DE 

DEZEMBRO DE 2016 

Aos doze (12) dias do mês de dezembro no auditório C do CCHLA/UFRN, das 19h às 

22h, reuniram-se em reunião aberta os membros da diretoria, realizadores independentes 

e associados da Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-metragistas do Rio 

Grande do Norte – ABDeC-RN: Diana Coelho, Denia Cruz, Gustavo Guedes, Kaiony 

Venancio, Romulo Sckaff, Arlindo Ricarte, Cats Dooolan, Marcia Lohss, Davi 

Revoredo, André Santos, Carla Mariane, Thiaggo Bruno, Bruno Moura e Julio Castro 

para tratar os seguintes pontos de pauta:  1) Informes; 2) Avaliação Cine Natal 2016 3) 

Avaliação do Finc e Encontro de Realizadores; 4) Avaliação do Município e Estado em 

2016. 

 

1) INFORMES 

 Foi informado que o lançamento do Livro “Claquete Potiguar – Experiencias 

Audiovisuais no Rio Grande do Norte”, organizado pela ABDeC, aconteceria na 

quarta-feira (14), junto ao lançamento de Dalton/Hebe. Diana perguntou se 

alguém se disponibilizaria a fazer a cobertura fotográfica, e Gustavo ficou de 

convidar João Augusto. 

 Foi informado sobre o Lançamento do curta “Mar de Zila”, de Ariane Mondo, 

um dos projetos do Cine Natal 2014, que aconteceu no dia 13/12 na Casa da 

Ribeira. 

 Diana relembrou que também haverá o Trinca Audiovisual nos dias 16, 17 e 18, 

que percorrerá as cidades de Currais Novos, Caicó e Santa Cruz.  

 André lembrou ainda da Ação Promocional que está acontecendo na Curva do 

Vento até dia 14/12, na qual a pizza de peperoni é revertida ao Destino Coletivo.  

 

2) AVALIAÇÃO DO CINE NATAL 2016 

Os presentes discutiram a problemática envolvendo o edital de 2016, no qual a Funcarte 

divulgou um resultado no dia 17/11 (http://www.blogdafuncarte.com.br/resultado-do-

edital-cine-natal-2016-baixe-aquivos-aqui/) com uma lista de habilitação jurídica e 

técnica, já indicando os projetos classificados.  

 

Após o resultado, algumas produtoras encontraram com recurso questionando não terem 

sido habilitadas juridicamente. Assim, no dia 6/12, foi divulgado o resultado final 

(http://www.blogdafuncarte.com.br/divulgado-o-resultado-final-do-edital-cine-natal-

para-as-categorias-documentario-ficcao-e-animacao/), de forma que o projeto “Sebo 

Vermelho: O Cantão De Abimael”, da Casu Filmes, caiu para a suplência da categoria 

documental, sendo classificado em seu lugar o projeto “A Parteira”, da Prisma Filmes.  

 

André relembrou que, no edital Cine Natal 2014, não houveram projetos inabilitados na 

etapa jurídica, pois a justificativa da Funcarte foi que os proponentes ainda não estavam 

habituados com a burocracia exigida por esses editais, de forma que esta etapa foi mais 

flexível.  
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Catarina comentou que o procedimento padrão era que, inicialmente, fosse divulgado a 

habilitação jurídica, seguido de período para recurso, e em seguida divulgação da etapa 

da habilitação técnica.  

Diana comentou que o problema de como foi feito o procedimento é que a forma que o 

resultado preliminar foi anunciado dava brechas de que fosse o final. No entanto, Diana 

leu o trecho do edital que versa sobre essa questão: “7.1.5. As listas das propostas 

habilitadas e inabilitadas pela Comissão de Habilitação Jurídica e Comissão de 

Habilitação e Seleção Técnica serão homologadas pelo Presidente da Fundação 

Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE e publicadas no Diário Oficial do 

Município (http://www.natal.rn.gov.br) e Blog da Funcarte: 

(http://www.blogdafuncarte.com.br/); 7.1.6. Os candidatos não selecionados terão um 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da lista a que se refere o item 

anterior para interpor recursos à Comissão de Habilitação e Seleção Técnica da 

Fundação Cultural Capitania das Artes - FUNCARTE.”  

Em sua fala, afirmou que o texto não fica claro e que a Funcarte está resguardada pelo 

edital, de forma que a classe também assume responsabilidade, na medida em que o 

edital permaneceu aberto a consulta pública e este trecho não foi questionado.  

Diante deste fato, os presentes expuseram a preocupação em relação à ação que a Casu 

Filmes anunciou que entraria para anular o resultado final ou o edital como um todo 

(http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/cine-natal-define-lista-de-

contemplados/365924)  

Arlindo falou que houve ingenuidade em achar que o primeiro resultado divulgado era o 

final, e sugeriu que a classe se organizasse para dar sugestões para desburocratizar o 

edital e evitar problemas semelhantes.  

Marcia citou a preocupação de que o processo da Casu, produtora que passou a ser 

suplente, atrase o andamento dos processos de contratação dos demais aprovados. 

Catarina comentou também que esta ação pode descontruir o diálogo que está sendo 

construído entre o setor e a Funcarte, podendo empacar futuros editais e ter reflexos 

negativos mais adiante.  

Foi sugerido que a ABDeC escrevesse uma carta para sensibilizar a Casu em relação a 

essa situação. Diana sugeriu que tentássemos diálogo com a Casu para verificar quais 

medidas estão sendo tomadas de fato e expor as preocupações colocadas em reunião. 

Ficou decidido que Kaiony, pela proximidade, irá entrar em contato com Casu. 

Paralelamente, Marcia sugeriu que Dênia entrasse em contato com a Funcarte para 

agilizar o empenho para que o processo não seja descartado.  

Ficou decidido que iremos enviar uma carta à Funcarte com uma avaliação do edital 

Cine Natal 2016, sugerindo mudanças para os próximos anos (no que diz respeito a 

etapas de seleção, desburocratização) e avaliando o motivo de ter diminuído o número 

de inscrições em relação a edição anterior. 

Arlindo sugeriu ainda que planejássemos um calendário de ações para 2017. 

 

 

http://www.blogdafuncarte.com.br/
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/cine-natal-define-lista-de-contemplados/365924
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/cine-natal-define-lista-de-contemplados/365924


3) AVALIAÇÃO DO FINC E ENCONTRO DE REALIZADORES 

Os presentes iniciaram uma rodada de avaliação do Finc – Festival Internacional de 

Cinema de Baía Formosa, cuja 7ª edição aconteceu nos dias 26 e 27/11.  

Rômulo, um dos produtores do evento, relatou que reconhece os problemas que 

houveram (filmes poloneses exibidos sem legenda), esclareceu que tratava-se de sua 

primeira experiência com produção e falou dos problemas com os prestadores e serviço, 

e esclareceu ainda alguns pontos criticados. Esclareceu que a curadoria (Andréa 

Mousinho, Denia Cruz e Nelson Marques), selecionou 10 finalistas, dos quais o júri 

deveria eleger os 3 primeiros colocados. 

O júri, formado por Josenilton Tavares, Andreia, 3 pessoas do Finc, e 3 convidados: 

Torquato Joel (PB), Juliana (PE) e Doug (CE), iria selecionar os 3 melhores. No 

entanto, por uma falta de comunicação por parte da produção, o júri convidado avaliou 

todos os filmes inscritos e elegeram como melhor filme um dos que não estavam na lista 

dos 10 finalistas indicados pela curadoria. Ao saber da inviabilidade de se eleger este 

filme e cientes da não autonomia, o júri convidado decidiu se retirar do palco do Finc.  

Como ponto positivo, Rômulo destacou o Encontro de Realizadores que aconteceu 

dentro do FINC, e falou que se incomoda quando as pessoas tratam o Encontro como 

uma ação apenas da ABDeC, desvinculado do FINC. Citou ainda que o FINC tem um 

papel importante de estimular novos realizadores a produzir, através de oficinas que são 

feitas pelo RN antes do Festival.  

Diana falou que, apesar de ser a primeira experiência com produção de Rômulo, é um 

festival que encontra-se em sua 7ª edição, e que as falhas foram graves. Falou que as 

falhas devem ser reconhecidas e que é inaceitável que o Festival continue com esse tipo 

de postura que vem tendo há alguns anos, e que isso repercute no descrédito que o 

Festival tem com os realizadores. Criticou o fato de o festival, que dura apenas dois 

dias, ter uma mostra repetida em ambos os dias, pois acredita que um dos propósitos 

deve ser oferecer uma programação de qualidade de diversificada para o público e os 

realizadores, e citou como exemplo a Mostra de Cinema de Gostoso.  

Marcia concordou que por estar na 7ª Edição do Festival tratam-se de falhas 

inaceitáveis, e colocou que o FINC não parece ter preocupação com o público e 

realizadores, e que sente falta de oficinas durante o Festival, criticando ainda o fato de o 

Festival promover, durante o Finc, festas com acesso restrito.  

Gustavo comentou que o FINC de 2014 foi desastroso e que acreditava que este ano 

poderia ser diferente, mas que também avaliou como bastante negativo o Festival. Denia 

comentou que não sente por parte dos poloneses, idealizadores do Festival, interesse em 

melhorar e que esta foi a segunda chance dada por ela ao Festival.  

Catarina comentou que o desinteresse dos idealizadores se reflete na ausência dos 

mesmos nesses espaços de diálogo e construção coletiva, alegando que são os 

poloneses, e não Rômulo, que deveriam estar presentes na reunião.  

Diante da discussão ter se estendido e faltar ainda uma pauta a tratar, decidiu-se como 

encaminhamento escrever uma Nota de Avaliação em relação ao FINC e disponibilizar 

nas redes, de forma que os realizadores e instituições de forma individual podem 



assinar. Esta carta será endereçada ao FINC e será publicizada. Os responsáveis que se 

disponibilizaram pela elaboração desta nota foram Diana, Denia e Gustavo.  

4) AVALIAÇÃO DO MUNICÍPIO E ESTADO 

Diana fez uma avaliação positiva do Encontro de Realizadores 

(https://abdecrn.wordpress.com/2016/11/28/i-encontro-de-realizadores-ne-formula-

carta-de-encaminhamentos-para-o-audiovisual-potiguar/) que aconteceu durante o FINC 

e citou que houve muitos caminhos apontados para agirmos no RN, tendo em vista a 

experiência de PB, PE e CE. Comentou que é importante que a gente chegue junto do 

Legislativo para garantir politicas publicas para o audiovisual no Estado, e que devemos 

pensar em agir de forma organizada e com participação e engajamento de mais pessoas.   

Marcia comentou que este ano fomos “mufinos”, citando como exemplo a minuta do 

edital do Governo do Estado (FJA) que caiu no esquecimento, e lembrando que não nos 

organizamos para fazer uma claquetada junto a FJA e reivindicar que o recurso do 

Fundo Setorial garantido para um edital no RN não se perdesse.  

Em relação ao Governo do Estado, Romulo disse ainda que sente que começamos a 

ganhar mais espaço, e informou que entregou a carta elaborada no Encontro de 

Realizadores à SETHAS (Secretaria de Trabalho e Assistencia Social) e tambem à FJA, 

e que há indícios que Isaura, atual secretária da FJA, irá sair em janeiro.  

Em relação ao município de Natal, foram citadas como metas uma ação junto a Câmara 

Municipal e Funcarte, e também a necessidade de elaborarmos um cronograma para o 

Cine Natal para 2017, além de atividades de ação para o ano. Gustavo disse ainda que é 

triste que se tenham recursos, mas que sejam usados em grandes eventos. 

Marcia sugeriu que na próxima reunião aberta de janeiro, planejássemos as frentes de 

trabalho para 2017, e Denia sugeriu que a gente discutisse as ideias no Forum de e-

mails para, já na próxima reunião, chegarmos com uma pauta de ações para discussão. 

A próxima reunião ficou marcada para o dia 25 de janeiro de 2017.   

Como sugestão: Dênia citou a necessidade de pensarmos em ações junto as secretarias 

estaduais de desenvolvimento, educação, saude e turismo, que tem verbas que podem 

ser articuladas para audiovisual.  

Bruno chamou atenção ainda que todas essas articulações necessitam de nossa parte de 

capacitação e mais aproximação com temas como gestão pública, legislação, dentre 

outros. E que, para discutir com gestores, devemos estar capacitados e saber as verbas 

que existem disponíveis e estar munidos de argumentos. Sugeriu que pensássemos em 

eventos e palestras para a gente se capacitar e ter acesso a informação para que 

possamos nos engajar de forma mais efetiva e com propriedade sobre politicas publicas.  

Por fim, ficou acordado que todas essas sugestões em relação ao planejamento de ações 

para 2017 serão coletadas por Diana e Bruno, para ser discutidas na próxima reunião.  

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Diana Coelho, lavrei a 

presente ata que vai assinada por mim. Diana Xavier Coelho - Secretária – ABDeC/RN 
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