
 
 
 

Convocação para a fase de Defesa Oral da Chamada Pública MCT/FINEP/ 
FSA – PRODECINE – 03/2009 

 
Ficam convocadas a participar da fase de defesa oral da Chamada Pública 
MCT / FINEP / FSA – PRODECINE – 03/2009, dias 21 e 22 de julho de 2010 
as seguintes empresas proponentes: 
 

NUM DATA 
HORÁR

IO 
PROJETO PROPONENTE 

1 21/jul 10:00 FAMÍLIA VENDE TUDO PLAYARTE PICTURES 
ENTRETENIMENTO LTDA 

2 21/jul 10:40 INVERSÃO ANTÔNIO FERNANDES 
FILMES 

3 21/jul 11:20 HISTÓRIAS DE ALICE PIPA NATIVA PRODUÇÃO 
CULTURAL LTDA 

4 21/jul 12:00 O TABLADO E MARIA CLARA 
MACHADO 

PIPA NATIVA PRODUÇÃO 
CULTURAL LTDA 

5 21/jul 14:00 CORPOS CELESTES PANDA FILMES LTDA. 

6 21/jul 14:40 UMA PROFESSORA MUITO 
MALUQUINHA 

FREESPIRIT 
DISTRIBUIDORA DE FILMES 
LTDA. 

7 22/jul 10:00 CORPO PRESENTE RAIZ DISTRIBUIDORA 
AUDIOVISUAL LTDA 

8 22/jul 10:40 GUERRA DOS VIZINHOS RAIZ DISTRIBUIDORA 
AUDIOVISUAL LTDA 

9 22/jul 11:20 QUEBRADEIRAS RAIZ DISTRIBUIDORA 
AUDIOVISUAL LTDA 

10 22/jul 12:00 LUTAS - O FILME CANNES PRODUÇÕES S/A 
11 22/jul 14:00 ROSA MORENA CANNES PRODUÇÕES S/A 
12 22/jul 14:40 COMO ESQUECER CANNES PRODUÇÕES S/A 

 
INFORMAÇÕES PRELIMINARES E CONDIÇÕES GERAIS: 
 
1. A defesa oral dos projetos será realizada no seguinte endereço: Avenida 
Graça Aranha, 226, 8º andar, Centro – Rio de Janeiro. 
 
2. É imprescindível que o representante da empresa proponente responsável 
pela defesa oral do projeto inscrito na referida Chamada Pública esteja 
presente no local da apresentação 30 minutos antes do horário determinado 
por esta convocação, portando a versão original e cópia dos seguintes 
documentos, conforme o disposto no item 2 do Anexo A da Chamada Pública 
PRODECINE – 03/2009: 
 

a. Formulário de atualização do projeto, disponibilizado pela FINEP aos 
proponentes selecionados para a fase de defesa oral; 

 
b. Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE) 

relativos ao último exercício; 
 



c. Comprovação de aportes próprios ou de terceiros para execução da 
proposta de comercialização; 

 
d. Contratos ou pré-contratos que envolvam licenças de exploração 

comercial, especificando a futura participação de receitas em todos os 
segmentos de mercado, territórios e prazos, quando houver. 

 
3. A ausência do representante da empresa proponente no local e horário 
determinados por esta convocação, ou de quaisquer dos documentos acima 
listados, implicará a eliminação do projeto desta Chamada Pública. 
 
REGRAS E PROCEDIMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO: 
 
1. As regras dispostas nessa convocação são complementares ao disposto no 
item 4.8 da Chamada Pública MCT / FINEP / FSA – PRODECINE – 03/2009. 
 
2. A defesa oral dos projetos concorrentes será realizada por até 2 (dois) 
representantes indicados pela empresa proponente. 
 
3. A banca avaliadora será composta por 6 (seis) membros do Comitê de 
Investimento do FSA, que poderão, ao seu critério, formular questões acerca 
do escopo do projeto apresentado. 
 
4. Serão permitidos no local a presença, como ouvinte, sem direito a 
intervenções, de até 5 (cinco) pessoas envolvidas nos projetos, na condição de 
acompanhante dos representantes da empresa proponente. 
 
5. A fase de defesa oral é uma etapa da seleção de projetos que compreenderá 
dois momentos: (i) apresentação do projeto pelo representante da empresa 
proponente e da empresa produtora; e (ii) esclarecimentos às questões 
formuladas pelos membros do Comitê de Investimento do FSA. 
 
6. O tempo destinado à apresentação será de até 10 (dez) minutos, e o tempo 
destinado para os esclarecimentos às questões formuladas pela banca 
examinadora será de até 15 (quinze) minutos, perfazendo um total de até 25 
(vinte e cinco) minutos. 
 
7. Durante a apresentação, os representantes da empresa proponente poderão 
fazer uso de projeções no formato power point ou de imagens já captadas para 
o projeto ou trailer em formato DVD, desde que o tempo de reprodução não 
ultrapasse o limite de 10 (dez) minutos destinados a cada apresentação. 
 
8. A defesa oral deverá ocorrer da seguinte forma: 
 
a. Abertura da etapa de defesa oral e apresentação da banca avaliadora; 
 
b. apresentação do projeto selecionado pelos representantes da empresa 
proponente; 
 



c. esclarecimentos aos questionamentos da banca avaliadora para os 
representantes da empresa proponente, se houver. 
 
9. O resultado final da fase de Defesa Oral será divulgado na internet, na 
página da FINEP na data prevista pelo cronograma. 
 

Rio de Janeiro, 8 de julho de 2010 


