
ATA DA REUNIÃO ABERTA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DOCUMENTARISTAS E CURTA-

METRAGISTAS DO RN DO DIA 25 DE ABRIL DE 2018 

 

Aos vinte e  cinco (25) dias do mês de abril na sala 2 do LABCOM/UFRN, das 19h às 21h30, 

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

associados da Associação Brasileira de Documentaristas e Curtas-metragistas do Rio Grande do 

Norte – ABDeC-RN: André Santos, Babi Baracho, João Augusto, Tázio Silvestre, Denia Cruz, Keila 

Sena, Luara Schamó, Gustavo Guedes, Bruna Hetzel, Tereza Duarte (online), Pedro Fiuza, Raildon 

Lucena, Arlindo Bezerra, Arthur Tavares, Daniel Hetzel, Ruy Rocha, Paula Padillos, Jefferson 

Dutra, para tratar os seguintes pontos de pauta: 1) Informes; 2) Tabela de referências; 3) 

Andamento do Cine Natal 2018. 

 

1) INFORMES 

 Curta Caicó: Raildon e Jefferson, representantes do Curta Caicó, apresentaram o 

festival. O mesmo acontecerá de 1 a 3 de junho na cidade de Caicó, tendo em sua 

programação, além da Mostra Competitiva, realização de oficina de cinema, 

apresentações culturais, passeio turístico, fórum e painéis sobre o audiovisual.  

 Goiamum Audiovisual: O goiamum acontecerá no período de 6 a 10 de junho, no Solar 

Bela Vista. Keila Sena, idealizadora do festival, informou que conseguiram diversos 

parceiros para premiar os filmes vencedores da mostra competitiva do festival. Entre 

eles, estão a finalização em imagem pela Mistika Filmes, diárias de gravação com a 

Dueto Filmes, 3 cópias em DCP, finalização de som para 2 filmes, distribuição e 

acessibilidade. Acontecerá um encontro de realizadores no festival e Keila sugeriu que 

a ABDeC/RN se responsabilizasse pela atividade, e também convidou um membro da 

ABD e um do SetCenas para integrar a curadoria da mostra nacional. Foram sugeridos 

diversos nomes para compor as atividades do Goiamum, incluindo nomes de 

representantes da SAV e Ancine. Keila levou também a proposta da gravação de vídeos 

de coletivos, associações, festivais e cine clubes, falando sobre seus históricos e 

deixando contato, para serem exibidos na programação do festival, entre uma mostra e 

outra. Esse seria um espaço para divulgação. A produção do festival está estudando a 

possibilidade de fazer uma mostra paralela de filmes com acessibilidade. Bruna sugeriu 

fazer contato com Kezia, do Cinepolis, para ver a possibilidade de levar os curtas 

potiguares que dispõem de acessibilidade para o cinema. A Cabo Telecom entrou como 

parceira do Goiamum e vai realizar um programa do festival, abrindo também espaço 

para a exibição de curtas no canal.  

 NordesteLab: Rui informou sobre a prorrogação da inscrição, agora até o dia 30/04, e 

ressaltou a importância da participação no evento. O Nordestelab é um encontro de 

diferentes agentes do setor audiovisual. Mais informações: 

http://www.nordestelab.com.br/ 

 Projeto Tela Livre: O Tela Livre, projeto do Departamento de Comunicação da UFRN, vai 

viabilizar uma palestra no mês de maio, em parceria com o Sebrae. Rui informou que 

tentarão trazer Paulo Alcoforado, ex-secretário da Ancine e ex-diretor de audiovisual da 

SAV, e Gabriel Pires, para falar sobre rodadas de negócio. As informações serão 

divulgadas na página: https://www.facebook.com/telalivre/ 

http://www.nordestelab.com.br/
https://www.facebook.com/telalivre/


 Curva do Rio: O Curva do Rio é um festival de cinema universitário nacional promovido 

pelo Núcleo Mareia, vinculado ao Departamento de Comunicação da UFRN, que acaba 

de ser lançado. Bruna perguntou a Rui se não daria para acessar os arranjos regionais 

para o Festival. Rui explicou que provavelmente não, por ser de uma instituição federal, 

mas foi comentado sobre outras alternativas, como a verba saindo de um patrocinador 

e não da UFRN.  

 SetCenas: Daniel falou sobre os cursos que estão realizando em parceria com a UNP e 

ressaltou a importância da participação da classe, e disse haver descontos para os 

realizadores. Ele também informou que o último professor que o SetCenas trouxe, 

Steven Phil (Produção Geral), se interessou muito por Natal e falou sobre o desejo de 

abrir um MBA e uma filial do Instituto de Cinema na cidade. Daniel divulgou o próximo 

curso do SetCenas, de Direção, que acontecerá em junho, e eles estão destinando uma 

vaga para a ABDeC/RN. 

 Cursos Livres de Cinema: Babi falou sobre os Cursos Livres, idealização da Produtora 

Cabore Audiovisual, realizado pela Prefeitura de Parnamirim, que acontecerá de maio a 

outubro. Serão 8 módulos e as inscrições para os dois primeiros (Linguagem 

Cinematográfica e Roteiro/Dramaturgia) se encerram no dia 10 de maio. Mais 

informações: http://caboreaudiovisual.com.br/cursos-livres-de-cinema/ 

 Contato com a Ancine: Na última assembleia, foi levantada a questão de uma aprovação 

de projeto no PRODAV/05 por uma produtora de Natal, a Pé na Estrada Filmes. Foi 

divulgado no Fórum Audiovisual essa seleção e a pergunta sobre o conhecimento da 

produtora, pois suspeitamos de um uso indevido de cotas. Como encaminhamento, a 

ABDeC/RN entrou em contato com a Ancine solicitando uma averiguação do caso. A 

resposta foi que a produtora estava com a documentação necessária para a contratação 

e levarão em conta o apontamento para as próximas chamadas. 

 

2) PAUTAS 

 Tabela de referência: Gustavo trouxe para a reunião a sugestão de Bruna Hetzel para a 

criação de uma tabela de referência de valores de caches do audiovisual potiguar. A 

ideia seria pegar como base a tabela nacional do Sindcine e adequar para a cidade do 

Natal. Com essa tabela, poderíamos, entre outras questões, argumentar o valor 

destinado às produções potiguares e o gasto com equipe. Foi decidido levar essa pauta 

para o encontro dos realizadores no Goiamum Audiovisual. Será criado um grupo 

responsável pelo estudo de valores para apresentar uma proposta de tabela. 

 Cine Natal 2018: Bruna falou sobre uma das mudanças da Ancine/FSA, que diz respeito 

a nova forma de investimento através dos arranjos regionais. Agora passa a ser 5 para 

1, em vez de 3 para 1. Em resumo, a verba que o município destinar, a Ancine cobrirá 5 

vezes o valor. Outra mudança, é a de não apoiar mais curtas-metragens. Bruna fará uma 

viagem para encontrar uma representante da Ancine e propôs que façamos uma carta 

explicando a necessidade do apoio para curtas-metragens potiguares. Não queremos 

defender apenas a importância dos curtas. O principal motivo é pelo fato da Prefeitura 

do Natal dispor hoje apenas R$200.000,00 para o audiovisual, o que acarreta na 

produção de apenas 1 ou 2 projetos de longa ou serie. A ABDeC/RN se responsabilizará 

pela carta. Foi decidido aguardar a resposta da Ancine quanto a isso, para depois nos 

reunirmos e avaliarmos a atual situação e as mudanças no edital Cine Natal. Bruna 

http://caboreaudiovisual.com.br/cursos-livres-de-cinema/


também informou que a atual gestão da prefeitura deixará um plano de cultura para a 

nova gestão e pediu participação da classe para a elaboração.  

 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Babi Baracho, lavrei a presente ata 

que vai assinada por mim. Babi Baracho - Secretária – ABDeC/RN 

 

 

 


