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PROCESSO SELETIVO PARA PRODUÇÃO SUPERVISIONADA DA 
TEMPORADA-PILOTO DA SÉRIE TELEVISIVA ARTES DE PROA  

DO PORTO IRACEMA DAS ARTES  
 

O Porto Iracema das Artes – Escola de Formação e Criação do Ceará/Instituto             
Dragão do Mar - IDM faz publicar, para conhecimento dos estudantes de cinema e              
audiovisual interessados, o presente processo seletivo para estágio supervisionado         
(não remunerado) direcionado à produção da temporada-piloto da série televisiva          
ARTES DE PROA. Tal processo de produção terá a duração de 4 meses e será               
realizado no âmbito de uma intensa formação audiovisual conduzida pelo Porto           
Iracema das Artes, com a parceria da Universidade de Fortaleza (Unifor). Dessa            
forma, dê-se ciência dos seguintes termos: 
 
1. O processo seletivo em questão tem como objetivo a escolha de 60 estudantes              
dos cursos de formação universitária e técnica em cinema e audiovisual da cidade             
de Fortaleza para a produção de 5 episódios (de 24 minutos de duração cada) da               
temporada-piloto da série televisiva ARTES DE PROA, do Porto Iracema das Artes; 
 
2. A temporada piloto da série televisiva ARTES DE PROA abordará o processo de              
criação dos projetos artísticos desenvolvidos na edição de 2017 dos Laboratórios de            
Criação da Escola Porto Iracema das Artes e também as suas formas de exposição              
dos diferentes percursos formativos dos laboratórios - espetáculos de dança e           
teatro, performances, shows musicais e apresentações públicas de roteiros de          
cinema e pesquisas artísticas;  
 
3. Podem se inscrever neste processo seletivo os estudantes dos cursos de cinema             
e audiovisual da Universidade de Fortaleza (Unifor) e da Universidade Federal do            
Ceará (UFC), de qualquer semestre; do Porto Iracema das Artes, com passagem            
pelos Cursos Básicos de audiovisual e/ou pelo Laboratório de Audiovisual até a            
edição de 2016; da Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes (Eav) e da Casa                
Amarela Eusélio de Oliveira, com matrícula regular no ano vigente; 
 
4. Para a produção da série, serão formadas 5 equipes, com 12 integrantes cada.              
Dentre os candidatos, serão escolhidos: 
 

a) 25 estudantes para ocupar as funções de direção geral, direção de fotografia;            
montagem; produção; e direção de som em cada um dos 5 episódios. Os             
candidatos às funções de direção deverão comprovar experiência mínima no          
campo do audiovisual, através da apresentação de links de trabalhos; 
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b) 25 estudantes para ocupar as funções de assistência de: direção; fotografia;           
montagem; produção; e som; 

c) 10 roteiristas - para escrever em dupla os episódios - que já tenham             
integrado o Laboratório de Audiovisual do Porto Iracema das Artes nas           
edições de 2013 a 2016, sob a tutoria dos cineastas Karim Aïnouz, Marcelo             
Gomes e Sérgio Machado; 

d) No caso de não preenchimento das 10 vagas destinadas aos ex-roteiristas do            
Laboratório de Audiovisual, estas serão direcionadas aos estudantes dos         
cursos de cinema e audiovisual da Universidade de Fortaleza (Unifor) e da            
Universidade Federal do Ceará (UFC), de qualquer semestre; do Porto          
Iracema das Artes, com passagem pelos Cursos Básicos de audiovisual; da           
Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes (Eav) e da Casa Amarela             
Eusélio de Oliveira, com matrícula regular no ano vigente; 

 
5. Os estudantes selecionados para compor as equipes receberão o          
supervisionamento técnico de profissionais/professores de cinema da cidade de         
Fortaleza em diferentes etapas, a saber: roteiro; direção; produção; fotografia;          
montagem; e finalização de imagem e som; 
 
6. As inscrições serão gratuitas, somente via Internet, no endereço eletrônico:           
http://www.portoiracemadasartes.org.br/; e realizadas no período de 05 de outubro         
a 15 de outubro de 2017, observado   o   horário   oficial   de   Brasília/DF;  
 
7. O candidato deverá efetuar o registro de usuário na plataforma on-line, atentar             
para as instruções disponíveis e, em seguida, realizar o preenchimento de todos os             
tópicos   do   formulário   de   inscrição; 
 

8. Os proponentes poderão armazenar e editar as informações do projeto no            
formulário on-line ao longo do período de inscrições, observando o prazo final de             
encerramento às 23h59min do dia 15 de outubro de 2017. Após esta data, as              
fichas de inscrição ficarão disponíveis na plataforma apenas para visualização, não           
sendo   mais   possível   realizar   qualquer   edição   no   seu   conteúdo. 
 
9. Serão automaticamente eliminadas as candidaturas que não apresentarem todas          
as   informações   exigidas   no   formulário   de   inscrição; 
 
10. O Porto Iracema das Artes/Instituto Dragão do Mar não se responsabiliza por             
solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos           
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de        
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comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de           
dados, salvo aqueles problemas nos quais se comprove a responsabilidade do           
mesmo. 
 
11. Através de um termo de compromisso, os candidatos selecionados se           
comprometem a cumprir a frequência que a produção dos episódios e as atividades             
do estágio exigem, especialmente no turno da manhã, e à apresentar os 5 episódios              
concluídos ao final do processo, quando receberão um certificado de participação           
nas atividades formativas e realização da série de acordo com as funções            
desempenhadas na equipe. Os casos de ausências devidamente justificadas por          
razões de força maior serão considerados e analisados pela supervisão geral da            
série ARTES DE PROA; 
 
12. A duração do estágio supervisionado para a produção da série será de 4 meses,               
segundo o seguinte plano de trabalho: 
 

PERÍODO ATIVIDADE 

05 de outubro de 2017 
(quinta-feira) 

ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO NA PRODUÇÃO DA SÉRIE ARTES DE 

PROA 

15 de outubro de 2017 (domingo) 
ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO 

SELETIVO PARA ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA 
PRODUÇÃO DA SÉRIE ARTES DE PROA 

16 de outubro de 2017 
(segunda-feira) 

INÍCIO DA SELEÇÃO DAS EQUIPES PELA SUPERVISÃO 
GERAL DA SÉRIE 

20 de outubro de 2017 
(sexta-feira) 

ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO DAS EQUIPES PELA 
SUPERVISÃO GERAL DA SÉRIE 

23 de outubro de 2017 
(segunda-feira) DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

25 de outubro de 2017 
(quarta-feira) 

INÍCIO DO ESTÁGIO: ENCONTRO COM OS SELECIONADOS 
PARA ESCLARECER A DINÂMICA DE PRODUÇÃO DA SÉRIE 

SOB ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

27 de outubro de 2017 
(sexta-feira) 

SORTEIO DA LINGUAGEM ARTÍSTICA SOB 
RESPONSABILIDADE DE CADA EQUIPE E APRESENTAÇÃO 

DOS PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO NOS 
LABORATÓRIOS DE CRIAÇÃO 2017 PARA AS EQUIPES DA 

SÉRIE 

30 de outubro de 2017 
(segunda-feira) 

EXPOSIÇÃO DA ESCOLHA DO PROJETO A SER FILMADO 
POR CADA EQUIPE 
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entre 30 de outubro e 17 de 
novembro de 2017 (a definir) FORMAÇÃO TÉCNICA EM FOTOGRAFIA PARA CINEMA 

entre 30 de outubro e 17 de 
novembro de 2017 (a definir) 

FORMAÇÃO TÉCNICA EM CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE SOM 
PARA CINEMA 

01 de novembro de 2017 
(quarta-feira) 

INÍCIO DA PESQUISA E ESCRITA DO ROTEIRO DOS 5 
EPISÓDIOS DA SÉRIE PELA DUPLA DE ROTEIRISTAS DE 

CADA EQUIPE 

17 de novembro de 2017 
(sexta-feira) 

ENTREGA DO ROTEIRO FINAL DOS 5 EPISÓDIOS DA SÉRIE 
PELA DUPLA ROTEIRISTA DE CADA EQUIPE 

20 de novembro de 2017 
(segunda-feira) 

REUNIÃO GERAL DA SUPERVISÃO DO ESTÁGIO COM AS 
EQUIPES SELECIONADAS - LEITURA COLETIVA DOS 

ROTEIROS 

21 de novembro de 2017 
(terça-feira) 

INÍCIO DA PRÉ- PRODUÇÃO DOS 5 EPISÓDIOS PELAS 
EQUIPES 

30 de novembro de 2017 
(quinta-feira) 

FINALIZAÇÃO DA PRÉ- PRODUÇÃO DOS 5 EPISÓDIOS 
PELAS EQUIPES 

01 de dezembro de 2017 
(sexta-feira) INÍCIO DA FILMAGEM DOS 5 EPISÓDIOS PELAS EQUIPES 

20 de dezembro de 2017 
(quarta-feira) 

CONCLUSÃO DA FILMAGEM DOS 5 EPISÓDIOS PELAS 
EQUIPES 

21 de dezembro a 07 de janeiro 
de 2017 RECESSO - FIM DE ANO 

08 de janeiro de 2018 
(segunda-feira) INÍCIO DA MONTAGEM DOS 5 EPISÓDIOS 

08 de fevereiro de 2018 
(quinta-feira) CONCLUSÃO DA MONTAGEM DOS 5 EPISÓDIOS 

10 a 18 de fevereiro de 2018 RECESSO - CARNAVAL 

19 de fevereiro de 2018 
(segunda-feira) 

INÍCIO DA FINALIZAÇÃO DE IMAGEM E SOM DOS 5 
EPISÓDIOS 

02 de março de 2018 (sexta-feira) CONCLUSÃO DO ESTÁGIO: FINALIZAÇÃO DOS 5 
EPISÓDIOS DA SÉRIE ARTES DE PROA 

 
 
13. Após o início do estágio supervisionado, a linguagem artística a ser trabalhada             
por cada equipe será definida através de um sorteio. Em seguida, durante dois             
turnos, os 22 projetos artísticos desenvolvidos na edição de 2017 dos Laboratórios            
de Criação do Porto farão uma apresentação oral dos seus processos criativos para             
os diretores e roteiristas das 5 equipes selecionadas. No dia seguinte à            
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apresentação, cada equipe deverá expor uma escolha consensual em relação ao           
projeto artístico a ser filmado em cada episódio e justificá-la; 
 
14. O resultado do processo seletivo para estágio supervisionado na produção da            
série ARTES DE PROA será publicado no site: 
http://www.portoiracemadasartes.org.br/.  
 
15. Os casos omissos no regulamento deste processo seletivo serão solucionados           
pela supervisão geral da série e/ou pela direção do Porto Iracema das Artes/Instituto             
Dragão do Mar. 
 

 

http://www.portoiracemadasartes.org.br/

