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Pergunta 
1) Onde ou para qual email envio os PDFs, não encontrei ali no sistema? 
Resposta: 
Após finalizado o preenchimento do formulário, você deve pressionar o botão “continuar”. Lá haverá 
o espaço para upload de arquivos.   
 
Pergunta 
2) Mesmo que eu não tenha dirigido nenhum filme posso me inscrever na categoria 01, ou só na 
categoria de Diretor Estreante que posso me inscrever? 
 

Resposta: 
Sim, não há restrição para a categoria 01 com relação ao currículo do proponente.  
 
Pergunta: 
3) Para a categoria 3 é necessário envio de orçamento e posterior prestação de contas? É necessária 
equipe básica, inclusive com comprovação de residência? O item 6.f do edital está correto? 
 

Resposta:  
Sim. É necessário envio de orçamento no ato da inscrição e, caso o projeto seja contemplado, é 
obrigatória a prestação de contas. Conforme item 6.2c apenas o proponente da categoria 03 precisa 
entregar comprovante de residência. O item 6.2f está correto.  
 
Pergunta: 
4) Estou elaborando uma proposta para a categoria de produção de roteiro de longa-metragem e 
surgiu uma dúvida com relação ao orçamento: convém que ele seja dividido em etapas (pré, 
produção e pós) da mesma forma que a produção de uma obra audiovisual? Há outro modelo 
possível que vocês me sugerem usar? 
 

Resposta:  
O formato do orçamento é livre, desde que contenha todos os itens de despesa da realização do 
roteiro. Não convém dividi-lo nas etapas citadas, pois elas se aplicam para projetos de produção.   
 
Pergunta: 
5) Gostaria de saber como fica a questão de tributos, caso o premio seja recebido por pessoa física. é 
de responsabilidade do proponente perdendo 27% do valor total, ou só dos cachês? alguma regra a 
respeito disso? 
 

Resposta:  
Não incide IR na premiação do Edital Armando Carreirão.  



 

Pergunta: 
6) Gostaria de saber se a equipe básica de produção especificadas nos itens 2.4 e 2.5 tem que ser 
pessoas diferentes ou uma pessoa pode acumular as funções especificadas? 
 

Resposta:  
A equipe básica deve conter, ao menos, 3 indivíduos residentes em Florianópolis.  
 
Pergunta: 
7) Referente a categoria 04, em caso de piloto de série de televisão, formato animação, no portal 
onde será cadastrado o projeto, em alguma etapa da submissão poderá ser anexado arquivos como 
storyboard e boneco/desenho do personagem? 
 

Resposta:  
Sim, o proponente poderá anexar arquivos extras que lhe convirem, desde que mantenha o 
anonimato.  
 
Pergunta: 
8) Há algum modelo para a nomeação dos arquivos PDF que serão anexados a inscrição? Ou apenas 
seguir a recomendação de não identificação do preponente? 
 

Resposta:  
Recomenda-se que o arquivo contenha o nome do projeto e do que seu conteúdo trata. Por 
exemplo: “Projeto X Orçamento.pdf” 
 
Pergunta: 
9) Devo calcular o valor de impostos de renda de PF (27%) incidindo sobre o valor total do prêmio? 
algum outro imposto a considerar? 
 
Resposta: Não incide IR na premiação do Edital Armando Carreirão.   
 
Pergunta: 
10) Olá, prezados, gostaria de uma informação a respeito da inscrição de projetos do edital da 
funcine pela plataforma Id Cult. O sistema não possui nenhuma confirmação de recebimento da 
inscrição? Por onde acompanho o andamento da minha inscrição?  
 

Resposta:  
O sistema ainda não possui uma ferramenta de acompanhamento. Estamos corrigindo isso. Obrigada.  
 
Pergunta: 
11) Gostaria de saber se será possível anexar fotografias e imagens aos projetos inscritos? Lembro 
que isto era permitido em algumas edições passadas. Em caso positivo, qual o limite destes anexos? 
 
Resposta:  
Sim, o proponente poderá anexar arquivos extras que lhe convirem, desde que mantenha o 
anonimato. Não há limite para os anexos.  
 
 



 

Pergunta: 
12) Tenho algumas dúvidas sobre o edital. No que se refere à categoria 3. 

1. Deverá ser feito um projeto de desenvolvimento de longa metragem ou somente o roteiro? 
2. O que significa fazer um plano de difusão para um projeto de escrita de roteiro? 
3. Com relação à equipe básica, como comprovar se o roteiro será escrito por somente uma 

pessoa e a equipe será composta por no máximo duas? 
4. O proponente pode receber pela escrita do roteiro? 

Resposta: 
1. A premiação é apenas para roteiros.  
2. No plano de difusão recomenda-se prospectar o publico alvo do roteiro a ser redigido.  
3. Você poderá contar um uma série de profissionais para redação do roteiro, por exemplo: 

revisores, pesquisadores, tradutores, etc. No entanto, conforme os itens 2.4, apenas o 
proponente da categoria 03 precisa apresentar comprovante de residência.  

4. Não é autorizada a auto-remuneração do proponente.  
 
Pergunta: 
13) O item "Plano de Difusão" é obrigatório também para a categoria 03, desenvolvimento de 
roteiro?  
 
Resposta:  
No plano de difusão recomenda-se prospectar o publico alvo do roteiro a ser redigido.  
 

 


