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Pergunta: 

O proponente não pode receber remuneração como "proponente" mas pode receber 
remuneração exercendo alguma função dentro do projeto? (essa dúvida surgiu 
porque no item perguntas e respostas semana 3 - pergunta 12.4 "O proponente 
pode receber pela escrita do roteiro? "cuja resposta foi "Não é autorizada a auto-
remuneração do proponente.")  

Nesse caso, o roteirista não pode ser o proponente?  

E no caso de diretor estreante? ele tampouco poderá ser o proponente?  

quantas funções remuneradas o proponente pode exercer dentro do mesmo 
projeto? 

a declaração de residência de pelo menos 3 componentes da equipe é somente 
para quem for contemplado ou é necessário para o momento da inscrição? 

 

Resposta: 

O proponente, independente da função que exercer, não poderá apresentar 
documentos fiscais referentes à auto remuneração em sua prestação de contas.  
A declaração de residência da equipe deverá ser entregue caso o projeto seja 
contemplado.  
 

Pergunta: 

Olá. Acabei de inscrever meu projeto no edital do Funcine. Repassei todos os textos 
e anexei todos os arquivos necessários, porém não consigo descobrir se o projeto 
de fato está perfeitamente inscrito, qual o seu número de protocolo ou mesmo se 
todos os documentos lá constam. Obrigado 

Resposta: 



	  

 
 
Olá. Estamos corrigindo este erro no sistema. Você receberá um email de 
confirmação de inscrição. No entanto, não será possível verificar depois da 
finalização da inscrição se tudo foi enviado. Isso deve ser verificado anteriormente.  
 

Pergunta: 

Fiz a inscrição de um projeto para uma terceira pessoa. Preenchi os dados pessoas, 
descrição das atividades, portfolio. Esses últimos dados são referentes a este 
questionário de indicadores culturais? Senão, poderia por favor, me indicar o 
caminho para o questionário? 
 
Outra questão. Após o envio dos documentos em PDF, não apareceu nenhuma tela 
de confirmação. Também não consegui encontrar no site um local que eu pudesse 
ver a inscrição efetuada. E como o site não está enviando e-mails, fico na dúvida se 
de fato a inscrição foi confirmada. Como posso obter essa informação? 
 

Resposta: 

Os dados preenchidos no formulário de inscrição deverão conter as informações do 
proponente. Esses são os dados de indicadores culturais solicitados. Você receberá 
um email de confirmação de inscrição. 
 

Pergunta: 

se vou concorrer apenas com um roteiro cinematográfico, como posso informar de 
que maneira o audiovisual a ser gerado a partir de meu roteiro será realizado ou 
como será exibido, difundido ou distribuído? 

Resposta: 

 
Você deverá escrever que artifícios estéticos serão utilizados para a redação do 
roteiro (se haverá narrados, como será formatada a narrativa, que recursos 
narrativos serão empregados. O plano de difusão pode ser uma previsão de publico 
alvo ao qual o projeto se destina. Você pode fazer um filme com foco em festivais de 
cinema, foco em televisão aberta ou a cabo, salas de cinema, etc.  
 
 

Pergunta: 

 
1 - O PDF exigido com RG e CPF pode ser da CNH (Carteira Nacional de 
Habilitação)? 
 
2 - Como sei se a minha inscrição foi enviada corretamente? 

Resposta: 



	  

 
 
O documento CNH é válido. Você receberá um email de confirmação de inscrição. 
 

Pergunta: 

 
1 – Embora não especificado no edital, uma resposta diz que “não é autorizada a 
auto-remuneração do proponente”. Gostaria de saber em que consiste essa auto-
remuneração e se existe algum percentual aceitável. Também gostaria de saber se 
o proponente deve ser, no caso da categoria 3, necessariamente o roteirista, ou se 
pode ser um produtor. Deve-se indicar em algum momento do projeto se o 
proponente é o roteirista ou produtor? Um dos dois não poderá receber nada?  Se 
não podem receber, seus serviços deverão constar do orçamento como 
contrapartida financeira, já que trabalharão “de graça”? 
 
2 – Não consigo entender a lógica do item 6.2.f. Quem deve entregar a declaração 
de que não foi diretor de obra audiovisual não deveriam ser os inscritos na categoria 
2 “diretor estreante” ao invés daqueles da categoria 3 “produção de roteiro”? 

 

Resposta: 

 
Como respondido anteriormente, o proponente , independente da função que 
exercer, não poderá apresentar documentos fiscais referentes à auto remuneração 
em sua prestação de contas. O proponente pode ser o produtor ou roteirista, não há 
nenhuma restrição neste sentido.  
 
O item 6.2f  é referente à categoria 02, de curta-metragem para diretor estreante, 
conforme texto publicado “no caso de inscrição na categoria nº 02, declaração do 
proponente com reconhecimento de assinatura em cartório de que não foi diretor de 
obra audiovisual até o momento da inscrição no Edital.” 
 

Pergunta: 

 
Para desenvolver o roteiro (categoria 03) precisarei de tempo dedicado à escrita do 
mesmo e, como auxílio externo, apenas alguém que faça a revisão do texto. Numa 
das respostas está escrito que não é autorizada a remuneração do proponente. 
Pergunto: como vou poder me dedicar escrita do roteiro se, para tanto, terei que 
reduzir minha dedicação ao trabalho que me é necessário para viver? 

 

Resposta: 

Infelizmente a legislação vigente não permite a apresentação de documentos fiscais 
que comprovem a auto remuneração do proponente.  


