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1- APRESENTAÇÃO 
 
O CDC’2011 é um Festival de Curtas-metragens que visa estimular a produção de 
documentários por alunos do Curso de Comunicação Social. Os documentários deverão 
ter como foco os trabalhos de Iniciação Científica realizados por acadêmicos da 
UNIGRANRIO. O Festival possui caráter competitivo e entregará prêmios aos alunos 
responsáveis pelos melhores curtas-metragens. O CDC’2011 ocorrerá no dia 17 de 
outubro de 2011, no Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias. 
 
O CDC’2011 é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação junto com a 
Escola de Ciências Sociais Aplicadas – Curso de Comunicação Social –, da 
UNIGRANRIO. A equipe responsável é composta pelos seguintes membros: Prof. 
Protasio Ferreira e Castro (Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa), Prof. Benjamin 
Salgado Quintans (Diretor da Escola de Ciências Sociais e Aplicadas), Profª. Maria Rita 
Resende Martins da Costa Braz (Coordenadora do Curso de Comunicação Social), Prof. 
Dostoiewski Mariatt (Professor do Curso de Comunicação Social). 
 
O CDC’2011 tem como finalidade estimular tanto a produção audiovisual e criativa 
(através da produção de documentários pelos alunos do Curso de Comunicação Social) 
como a divulgação dos trabalhos científicos dos bolsistas de Iniciação Científica dos 
cursos de graduação da UNIGRANRIO e daqueles das escolas do ensino médio. Desta 
forma, promove uma interação entre alunos de diversos cursos no que diz respeito aos 
trabalhos de pesquisa em desenvolvimento no Programa Institucional de Iniciação 
Científica. Além disso, incita o debate e estimula perspectivas de novos trabalhos a 
serem desenvolvidos. 
 
2- MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS-METRAGENS DOCUMENTÁ RIOS 
 
A Mostra de Curtas-metragens deste Festival possui caráter competitivo e permite a 
inscrição de Curtas-metragens Documentários produzidos em qualquer formato (celular, 
câmera digital, VHS), desde que entregues em formato DVD para a exibição no 
CDC’2011. A Produção dos Curtas-metragens é aberta somente para os alunos do Curso 
de Comunicação Social-Publicidade e Propaganda da Unigranrio. 
 
Os Documentários deverão abordar temas de pesquisa dos bolsistas do Programa de 
Iniciação Científica da Unigranrio, de qualquer Escola ou Curso, inclusive aqueles do e 
Ensino Médio. Além disso, deverão apresentar informações referentes à pesquisa como 
título do projeto, nome do aluno bolsista e professor orientador, aspectos do 
desenvolvimento do projeto, a relevância do tema, resultados e principais conclusões. 
 
Não é permitido utilizar temas dos alunos dos programas de Iniciação Científica 
voluntária. Preferencialmente, os Documentários deverão ser de alunos bolsistas do 
CNPq, FAPERJ e FUNADESP. 
A duração máxima dos documentários é de 10 minutos, incluindo os créditos. 
 



3- INSCRIÇÕES E SELEÇÃO 
 
Os alunos deverão obter a relação dos projetos de pesquisas e nome dos respectivos 
bolsistas na secretária da PROPI. Esta lista está limitada aos projetos dos bolsistas do 
periódo de setembro de 2010 a agosto de 2011. 
 
As inscrições ocorrerão no período de 16 de agosto a 26 de setembro de 2011, 
impreterivelmente.  
A inscrição deverá ser feita na Agência Escola Marco Zero, na UNIGRANRIO. Para 
efetuar a inscrição, o aluno deverá preencher a “ficha de inscrição” (disponível na 
Agência Escola) e deverá entregar os seguintes itens: 
 

� duas cópias em Dvd do curta-metragem documentário; 
� ficha de inscrição, assinada pelo responsável pelo Curta-metragem; 
� uma foto de cena ou frame capturado do vídeo em Cd, no formato JPEG, de no 

mínimo 300 dpi. 
 
Não serão aceitas inscrições incompletas, ou seja, que estejam faltando algum dos itens 
citados acima, e não será aceita a inscrição de Curtas-metragens que estejam 
incompletos, em fase de término. Não serão aceitas inscrições de Curtas-metragens que 
tratem de projetos fora da lista elaborada pela PROPI. Qualquer Dvd com participação 
de professor, orientador ou não, será automaticamene desclassificados. 
 
Antes do envio dos Dvds para seleção a PROPI emitira um parecer sobre o tema do 
video estar em consonância com um dos projetos de IC listados.  
 
Háverá uma seleção dos Curtas-metragens Documentários inscritos, realizada por uma 
Comissão de Seleção, nomeada pela Direção do Festival. Os critérios de seleção dos 
curtas-metragens serão os de adequação ao tema proposto para o documentário (ver 
Mostra Competitiva Curtas-Metragens Documentários) e também critérios referentes a 
uma qualidade mínima de imagem e som necessários para uma boa exibição do curta-
metragem. Os Curtas-metragens selecionados serão divulgados no dia 10 de outubro, no 
Mural do Curso de Comunicação Social. 
 
Os Curtas-metragens Documentários selecionados serão projetados segundo 
programação a ser preparada pela Organização do festival. 
 
4- PREMIAÇÃO 
 
O CDC’2011 premiará os três melhores Curtas-metragens Documentários selecionados 
pelo Júri do Festival. Serão três premiações: 
 
- 1º lugar – 01 bolsa de IC – Iniciação Científica por 12 meses (12xR$300,00) 
- 2º lugar - O valor de duas mensalidades da bolsa de Iniciação Científica (R$ 600,00) 
- 3º lugar - O valor de 1 bolsa de Iniciação Científica (R$ 300,00) 
 
O prêmio será concedido ao vídeo vencedor, cabendo aos alunos realizadores, e só a 
eles, resolver como será a distribuição deste prêmio. A organização do Festival não se 
responsabiliza por esta divisão, apenas por entregar o prêmio ao vídeo vencedor. 
 



O Júri do CDC’2011 será composto por Profissionais de Audiovisual e de Pesquisas 
Científicas, os quais analisarão tanto a forma de abordagem criativa dos projetos de 
Iniciação Científica apresentados como o domínio das linguagens do audiovisual dos 
curtas-metragens. Não será aceita, no Júri, a participação de nenhum professor ou 
funcionário que esteja ligado a algum Projeto de Iniciação Científica retratado nos 
documentários. 
 
5- OUTRAS CONSIDERAÇÕES 
 
A organização do CDC’2011 reserva-se o direito de exibir trechos dos Curta-metragens 
Documentários participantes para efeito de divulgação em qualquer mídia. Assim como 
se reserva o direito de manter um acervo com os Dvds selecionados e não selecionados 
no Curso de Comunicação Social da UNIGRANRIO para usos pedagógicos e para 
consulta dos alunos. 
 
O procedimento de assinatura da ficha de inscrição e a entrega da mesma para o Festival 
vinculam o participante à aceitação deste regulamento. 
 
Os casos omissos nesse regulamento serão solucionados pela Direção do Festival. 
 
Duque de Caxias, 10 de agosto de 2011.  


