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1) Prezados, estava lendo o edital do FUNCINE agora e me parece que o item 6.2(f) está se referindo à 
categoria 02, "Diretor Estreante". Contudo, no texto desse item aparece categoria "03". 

Resposta: Por favor observe a errata publicada  
 
2) Onde está o regulamento para encontrar o formato abaixo citado? 
Resposta: 1.5. Para efeitos deste Edital, considera-se roteiro de audiovisual de longa- metragem 

aquele com o mínimo de 52 e o máximo de 94 páginas escritas dentro do formato fornecido no 

regulamento deste edital.  
 
Em que parte do site os senhores me mandarão a resposta a este e-mail, conforme consta no edital? 
As respostas serão publicadas semanalmente no site http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/funcine  

Resposta: Por favor observe a errata publicada. As respostas serão publicadas dentro do menu 
“Prêmio Armando Carreirão” no subitem “perguntas e respostas” .  

3) Gostaria de participar na categoria desenvolvimento de roteiro, mas fiquei com uma dúvida: como 
atender ao quesito "o proponente e outros três componentes da equipe básica devem residir em 
Florianópolis" - (Entende-se por equipe básica o conjunto de profissionais que ocupam as seguintes 
funções: Roteirista, Diretor, Produtor-Executivo, Diretor de Produção, Diretor de Fotografia, Diretor 
de Som, Diretor de Arte, Editor e Diretor Musical.) -, se na fase de desenvolvimento do roteiro há 
apenas roteiristas envolvidos? É preciso então nomear uma equipe já na fase de desenvolvimento do 
roteiro, é isso? 

Resposta: Por favor observe a errata publicada  

4) Boa noite, no edital há uma exigência de anexar algumas informações em PDF, como é feito esse 
procedimento, haverá uma "janela" para isso? 
 
Resposta: Após o preenchimento da ficha de inscrição, ao pressionar o botão “continuar”, haverá um 
espaço para o upload de documentos.    

 
 
5) O item 2.8 do edital aponta: 
"2.8. Os projetos premiados neste edital NÃO poderão concorrer/participar de 
outras seleções e/ou receber qualquer outra verba e/ou premiação de outro edital." 
Isso significa que, se premiado, não posso concorrer a outros editais (como do FCC, por exemplo) 
enquanto não tiver completado o projeto ganhador no Armando Carreirão? 
 
Resposta: No caso de que seu projeto seja contemplado pelo Edital Armando Carreirão você não 

poderá receber fundos de outro edital para a mesma finalidade do projeto.  



 

 
 
6) Acabei de ler o edital para o Prêmio Armando Carreirão e lá pede assinatura de outros três membros 
da equipe para alguns requisitos, porém o meu projeto só tem dois membros de equipe até o momento, 
é necessário arranjar outros dois membros para poder ser aceito no edital? 
 
Resposta: Por favor observe a errata publicada  

 

 

 

 

 


