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LABORATÓRIO DE CINEMA DO PORTO IRACEMA DAS ARTES ABRE INSCRIÇÃO
COM VAGAS PARA O CEARÁ, O NORDESTE E OUTRAS REGIÕES DO BRASIL 
 
O Porto Iracema das Artes, escola de formação e criação do Governo do Estado do Ceará
gerida pelo Instituto Dragão do Mar, está com inscrições abertas, até o dia 31 de março,
para mais uma edição dos Laboratórios de Criação 2019. Para o Laboratório de Cinema,
que está na sua 7ª edição, serão selecionados 6 projetos de roteiro de longa-metragem de
ficção, sendo 4 do Ceará, 1 de outros estados do Nordeste e 1 nacional, proveniente das
demais regiões do Brasil (Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste). Além da tutoria com os
cineastas brasileiros Karim Aïnouz, Nina Kopko e Sérgio Machado e de um programa de
oficinas que promove uma formação completa em roteiro, os selecionados ainda recebem
uma ajuda de custo mensal e, ao final, tem a chance de concorrer a uma bolsa de
desenvolvimento de 6 meses, concedida pelo  Projeto Paradiso, do Instituto Olga
Rabinovich.  No dia 13/03, às 19h, será realizado no auditório do Porto um tira-dúvidas
aberto ao público sobre o processo seletivo do Lab Cinema. Saiba mais.  (Foto: Mateus
Pompeu). 

https://www.projetoparadiso.org.br/br/home
https://www.ior.org.br/
http://www.portoiracemadasartes.org.br/porto-iracema-das-artes-abre-inscricoes-para-laboratorios-de-criacao-2019-com-novidades/


PROGRAMA DE FORMAÇÃO BÁSICA DO PORTO IRACEMA DAS ARTES ESTÁ COM
INSCRIÇÕES ABERTAS 
 
Com o tema Poéticas das Existências, a Escola Porto Iracema das Artes lançou, no último
dia 26/02, as inscrições para o Programa de Formação Básica. A primeira oferta do ano
disponibiliza 170 vagas gratuitas para os Cursos Básicos de Artes Cênicas, Artes Visuais,
Audiovisual e Fotografia – 75 vagas a mais que em 2018. O objetivo das formações é
iniciar o aluno no mundo das artes e da produção cultural. As inscrições serão feitas
exclusivamente no site do Porto, até 15 de março.  Saiba mais.  (Foto: site do Porto
Iracema). 

CENA CINECLUBE DEBATE ADAPTAÇÕES LITERÁRIAS PARA O CINEMA 
 
A nova programação do Cena Cineclube convida o espectador para um mergulho
profundo no Brasil a partir de importantes filmes realizados por meio de adaptações de
grandes obras da literatura brasileira. Intitulado de “Cine-adaptações”, o ciclo será
composto por oito sessões, uma por semana, nos meses de março, abril e maio, e trará
pesquisadores convidados para o debate no Estúdio Audiovisual do Porto, sempre às
terças, às 19h. Na programação, estão filmes como: "São Bernardo" (Leon Hirszman,
1972), adaptado da obra de Graciliano Ramos e debatido pela profa. Aíla Sampaio no dia
26/03; "Mutum" (dir. Sandra Kogut, 2007), adaptado da obra de João Guimarães Rosa e
debatido por Ana Flávia Camarotti no dia 02/04; "Macunaíma" (dir. Joaquim Pedro de
Andrade, 1969), adaptado da obra de Mário de Andrade e debatido pelo prof. Marcelo
Magalhães no dia 09/04; "Viagem ao Fim do Mundo" (dir. Fernando Coni Campos, 1967),

http://www.portoiracemadasartes.org.br/porto-iracema-das-artes-lanca-tema-poeticas-das-existencias-para-ano-letivo-2019-e-abre-primeira-oferta-de-cursos-com-170-vagas/


adaptado da obra de Machado de Assis e debatido pelo prof. Marcelo Magalhães no dia
16/04; "Órfãos do Eldorado" (dir. Guilherme Coelho, 2015), adaptado da obra de Milton
Hatoum e debatido pelo profa. Aíla Sampaio no dia 23/04; "Vidas Secas" (dir. Nelson
Pereira dos Santos, 1963), adaptado da obra de Graciliano Ramos e debatido pelo profa.
Suene Honorato no dia 30/04; "O Pagador de Promessas" (dir. Anselmo Duarte, 1962),
adaptado da obra de Dias Gomes e debatido pelo prof. Carlos Velázquez no dia 07/05; "A
Hora da Estrela" (1985), de Suzana Amaral, adaptado da obra de Clarice Lispector e
debatido pela montadora Lis Paim no dia 14/05. (Foto do filme "A hora da Estrela").

 

CINECLUBE ÂNCORA RETORNA AO PORTO IRACEMA COM A MOSTRA
"MULHERES DENTRO DA NOITE" 
 
Com curadoria de Kamilla Medeiros, Priscila Smiths e Arthur Gadelha, o Cineclube Âncora
retoma as atividades no Porto Iracema das Artes com uma mostra de filmes de terror
dirigidos por mulheres. Na primeira sessão, no dia 15/03, serão exibidos os curtas-
metragens “Estátua! (dir. Gabriela Amaral Almeida, 2010), “O Duplo” (dir. Juliana Rojas,
2012) e “11 Minutos” (dir. Hilda Lopes Pontes, 2019); no dia 22/03, é a vez do suspense
australiano “O Badabook” (dir. Jennifer Kent, 2014); e, encerrando a mostra, na última
sexta-feira de março, será exibido o longa “Eu não sou uma bruxa” (dir. Rungano Nyoni,
2017). Todas as sessões são gratuitas.  Saiba mais. (Foto do filme "Eu não sou uma
bruxa").

http://www.portoiracemadasartes.org.br/cineclube-ancora-volta-ao-porto-iracema-em-marco-com-mostra-mulheres-dentro-da-noite/


CINETEATRO SÃO LUIZ COMPLETA 61 ANOS EM MARÇO 
 
Um dos poucos cinemas de rua do Brasil ainda em atividade e com a maior média de
espectadores por sessão de cinema no país, o Cineteatro São Luiz recebeu 602.437
espectadores em 2.667 atividades, chegando a média diária de 450 espectadores em seu
primeiro ciclo de gestão desde sua reabertura pela Secretaria da Cultura do Estado do
Ceará. Sendo capaz de abrigar, em alta performance, diversas linguagens artísticas em
seus “seis palcos”, o equipamento rebatizado de Cineteatro chega em março de 2019 aos
61 anos em plena atividade. Para comemorar a data, 36 filmes serão exibidos em 42
sessões de cinema gratuitas, além de espetáculos musicais, teatrais, de dança e a estreia
da Orquestra Contemporânea Brasileira. Confira a programação completa.  (Foto: site do
Cineteatro São Luiz). 

 

FILME CEARENSE "O ÚLTIMO

TRAGO", DIRIGIDO POR LUIZ PRETTI,

PEDRO DIÓGENES E RICARDO

PRETTI, ESTREIA NOS CINEMAS

NACIONAIS. O longa, que já está

disponível nas salas de alguns cinemas

nacionais desde o último dia 07,

apresenta algumas das marcas dos

diretores: um sentido político agudo e a

capacidade de traduzir em sons e

imagens os conflitos da sociedade

brasileira. Lançado no 49º Festival de

CASA AMARELA DA UFC ABRE

INSCRIÇÕES PARA CURSO DE

CINEMA, FOTOGRAFIA E ANIMAÇÃO.

As matrículas seguem até o

preenchimento das vagas. Os

interessados devem comparecer à

secretaria da CAEO, das 8h às 18h,

portando originais e cópias do RG e do

CPF, além de uma fotografia 3×4. A idade

mínima para os cursos de Fotografia e

Cinema é de 16 anos. Já para o curso de

https://www.cineteatrosaoluiz.com.br/com-maior-media-de-espectadores-de-cinema-no-brasil-e-sendo-um-dos-poucos-cinemas-de-rua-ainda-em-atividade-cineteatro-sao-luiz-completa-61-anos-em-marco/?fbclid=IwAR1VJVkIzcM79fL1zr5LhgQyod4HLh9kBgAN_Uy2u9INb1oO2y5FDW1Ox4k


Brasília do Cinema Brasileiro, em 2016,

onde levou os troféus candango de

melhor montagem (Clarissa Campolina),

atriz coadjuvante (Samya de Lavor) e

direção de fotografia (Ivo Lopes Araújo), o

filme também marca o fim das atividades

da produtora cearense Alumbramento,

que ao longo de 11 anos produziu 13

longas – tornando-se um dos coletivos de

cinema mais produtivos e premiados da

história recente do cinema

brasileiro.  Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens). 

INSTITUTO OLGA RABINOVICH LANÇA

O PROJETO PARADISO, um agente

catalisador da excelência audiovisual

brasileira que atua por meio da concessão

de bolsas, do apoio ao desenvolvimento

de projetos e de parcerias com

renomadas instituições do Brasil, a

exemplo do Br Lab, do Laboratório Sesc

Novas Histórias, da Mostra Internacional

de São Paulo e do Centro de Narrativas

Cinema de Animação é 12 anos.  Saiba

mais. (Foto: Google Imagens). 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O

CONCURSO DE ROTEIRO DO FRAPA

2019. O edital, que segue aberto até 30

de março, tem como objetivo contribuir

para o desenvolvimento de bons roteiros,

além de promover a visibilidade do

trabalho dos roteiristas brasileiros. Os

roteiros deverão estar escritos em

português, inglês ou espanhol, além de

serem de ficção, voltados para a

produção em animação ou live-action,

dividido em duas categorias: longas-

metragens e pilotos de séries. Os

roteiristas selecionados irão apresentar

seus trabalhos em forma de pitching.

Considerado o maior evento voltado ao

roteiro de cinema e TV da América Latina,

o festival acontece de 02 a 05 de julho, na

Cinemateca Capitólio Petrobras, em Porto

Alegre. Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens). 

http://revistadecinema.com.br/2019/03/o-ultimo-trago/
http://www.caeo.ufc.br/
https://frapa.art.br/roteiro


Audiovisuais da Escola Porto Iracema das

Artes, este último no Ceará. O

lançamento de Paradiso acontecerá no

b_arco, em São Paulo, no dia 25 de

março, às 19 horas.  Saiba mais.  (Foto:

Google Imagens). 

MOSTRA DE CINEMA INFANTIL DE

FLORIANÓPOLIS ESTÁ COM

INSCRIÇÕES ABERTAS até 11 de

março. Podem participar da seleção

produções nacionais e estrangeiras de

todos os gêneros e formatos em curta-

metragem. Além das mostras

competitivas, oficinas e shows, o festival

também realiza o Fórum de Cinema e

Educação e o Encontro da Indústria

Criativa da Região Sul / Animação,

Games e Conteúdo Infantil. O evento

acontece no Teatro Governador Pedro

Ivo, de 29 de junho a 07 de julho. Saiba

mais. (Foto: Google Imagens). 

TERTÚLIA NARRATIVA DIVULGA OS

ROTEIROS DOS FILMES INDICADOS

AO OSCAR 2019. No site do Tertúlia, um

coletivo de criação, pesquisa e consultoria

de roteiros de cinema e televisão, há um

compilado de informações com uma

grande variedade de conteúdos

relacionados ao universo da escrita

cinematográfica: notícias sobre concursos

e editais com inscrições abertas, além de

artigos que apresentam e discutem ideias,

métodos, técnicas, processos, gêneros,

formatos nas diversas áreas do

audiovisual. O site disponibiliza também

um glossário para consulta, uma

curadoria de alguns roteiros de séries e

filmes internacionais, inclusive os

indicados ao Oscar 2019, além de

materiais originais, como pôsteres para

impressão, papéis de parede e até

materiais de apoio para o roteirista. Saiba

mais. (Foto do site Tertúlia Narrativa). 

https://www.projetoparadiso.org.br/br/home
http://www.mostradecinemainfantil.com.br/
https://www.tertulianarrativa.com/?utm_source=so


ABERTAS INSCRIÇÕES PARA A 6ª

EDIÇÃO DO FESTIVAL DE FINOS

FILMES até 22 de março. Realizadores

nacionais podem inscrever gratuitamente

seus curtas-metragens de até 20 minutos

no festival que acontece de 22 a 26 de

maio, em São Paulo. Não há

categorização por nacionalidade ou

gênero.  Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens). 

FESTIVAL DE CINEMA DE GRAMADO

4ª EDIÇÃO DO PRÊMIO CABÍRIA

RECEBE INSCRIÇÕES até 30 de março.

Cabíria é um prêmio que busca dar

visibilidade a bons roteiros de longa-

metragem que possuam ao menos uma

protagonista feminina relevante,

contribuindo para que essas histórias

tenham mais chances de encontrar

financiamento e serem produzidas. É

também objetivo do prêmio reconhecer o

trabalho e colaborar para o

desenvolvimento da carreira de mulheres

roteiristas. A 4ª edição acontecerá em

parceria com o FRAPA 2019 - Festival de

Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, onde

a curadoria do festival irá indicar os

roteiros que serão avaliados pelo júri do

Cabíria.  Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens). 

https://www.finosfilmes.com.br/
https://www.cabiria.com.br/


ABRE INSCRIÇÕES PARA MOSTRAS

COMPETITIVAS até 18 de abril. O evento

se inicia em 15 de agosto, quando

entregará os Kikitos aos vencedores de

cada uma das 16 categorias para

premiação. Este ano, o festival irá premiar

também o Melhor Filme de longa-

metragem gaúcho. Os consagrados na

47ª edição do maior festival de cinema

ininterrupto do Brasil recebem ainda

premiação em dinheiro: o total a ser

entregue neste ano é R$ 285 mil. Saiba

mais. (Foto: Google Imagens). 

FESTIVAL OVERCOME ABRE

CONVOCATÓRIA até 31 de março. Com

intuito de trazer as histórias de

sobrevivência e triunfo por cineastas e

artistas, o evento abre espaço para as

produções brasileiras receberem

divulgação internacional e filmes ao redor

do mundo. Para a inscrição, as produções

podem ser de curta (de até 30 minutos)

ou longa-metragem, com duração até 150

FESTIVAL INTERNACIONAL TAKE

ÚNICO ABRE INSCRIÇÕES PARA SUA

2° EDIÇÃO. Os interessados devem

enviar seus filmes, longas e/ou curtas-

metragens, através da plataforma

Festhome  até 31 de março. A 2° edição

acontece entre os dias 05 e 07 de abril de

2019, em Ubá, Minas Gerais.  Saiba

mais. (Foto: Google Imagens).

ANIMA MUNDI ABRE INSCRIÇÕES

PARA A EDIÇÃO 2019. O principal

festival de animação da América Latina e

http://www.festivaldegramado.net/
https://festhome.com/f/3777?fbclid=IwAR1_v07ivMiyqZzy1Bz5n4OSGni3a63-SBr3Dj8EEeUqY51NUH64wybJVeg
https://festhome.com/f/3777?fbclid=IwAR1_v07ivMiyqZzy1Bz5n4OSGni3a63-SBr3Dj8EEeUqY51NUH64wybJVeg


minutos. As obras devem ser brasileiras

ou estrangeiras que não tenham sido

exibidas comercialmente. O evento

acontece em Anaheim, Califórnia (EUA),

entre os dias 23 e 29 de outubro.  Saiba

mais. (Foto: Google Imagens). 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE

CINEMA - DOC LISBOA 2019 ESTÁ

COM INSCRIÇÕES ABERTAS até 31 de

maio. Os filmes brasileiros podem ser

inscritos na categoria Competição

Internacional, que seleciona curtas e

longas-metragens, inéditos em Portugal e

que tenham sido concluídos após 01 de

setembro de 2018. As taxas de inscrição

variam de 10 a 20 euros de acordo com a

antecedência do envio. O evento é

voltado totalmente para o gênero

documental.  Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens). 

um dos mais importantes do mundo,

confirma sua 27ª edição para julho de

2019. As inscrições seguem até 30 de

março nas categorias de curtas, médias e

longas-metragens de animação. Podem

participar obras realizadas em qualquer

técnica de animação, em variados

suportes de captação e sem restrição de

tema ou gênero.  Saiba mais.  (Foto:

Google Imagens). 

MOSTRA APRESENTA OBRAS

DIRIGIDAS POR MULHERES ÁRABES.

Retratar a diversidade do cinema árabe

através de uma seleção de mais de 30

obras cinematográficas dirigidas por

mulheres é o objetivo da Mostra de

Cinema Árabe Feminino, que acontece

entre os dias 7 e 25 de março, no Centro

Cultural Banco do Brasil do Rio de

Janeiro. O filme de abertura será o longa-

metragem inédito no país Os Afortunados

(The Blessed), da premiada diretora

argelina Sofia Djama, que vem ao Brasil

http://www.overcomefilmfestival.modifiergroup.com/
https://www.doclisboa.org/2019/
http://revistadecinema.com.br/2019/01/anima-mundi-abre-inscricoes-para-a-edicao-2019/


IDFA BERTHA FUND ABRE

CONVOCATÓRIA PARA

COPRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA. A

categoria denominada "IBF Europa -

Coprodução Internacional" destina-se a

projetos europeus que buscam coproduzir

com produtoras de qualquer lugar do

mundo. A contribuição máxima é de 40

mil euros por projeto e as inscrições

seguem até 01 de abril.  Saiba

mais. (Foto: Google Imagens). 

especialmente para o evento. A curadoria

de Ana França e Analu Bambirra

contemplou filmes de gêneros variados

como ficção, documentários e

experimentais. Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens). 

CENTRO DE NARRATIVAS AUDIOVISUAIS - CENA 15  
Rua José Avelino, 495, Praia de Iracema 

Fortaleza, Ceará, Brasil 
cena15.audiovisual@gmail.com

https://www.idfa.nl/en/info/ibf-europe-regulations-international-co-production-support%EF%BB%BF
http://culturabancodobrasil.com.br/portal/mostra-de-cinema-arabe-feminino/
http://www.portoiracemadasartes.org.br/
https://www.facebook.com/portoiracema/
https://www.instagram.com/portoiracemadasartes/?hl=pt-br
mailto:cena15.audiovisual@gmail.com

