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RECRIA 2012 
 
O Instituto Fábrica do Futuro e o Instituto Cidade de Cataguases 
convidam jovens, estudantes, artistas, educadores e midiativistas para 
inscrever suas propostas na Chamada Criativa RECRIA – 2012. Serão 
selecionados dez projetos de realização audiovisual, voltados para a 
produção colaborativa em rede e difusão na internet.  
 
A Rede Criativa do Audiovisual, RECRIA, é formada pelos projetos Rede 
Geração  Digitaligada de Webvisão, Paralaxe Lab e Nós Mídia. Todos 
focados no incentivo à produção em audiovisual e demais suportes 
eletrônicos ou virtuais. 
  
Para participar do RECRIA, as propostas devem ser inscritas pelo formulário 
online até o dia 13 de abril. Antes de preencher sua proposta é fundamental 
ler o regulamento e debatê-lo no seu grupo de amigos e realizadores 
interessados em incluir um coletivo artístico na Chamada Criativa. Nesta 
edição, o termo “deslocamentos” fará parte dos temas a serem debatidos 
pelas produções, converse sobre isso com os colegas.  
 
Os coletivos devem estar sediados em Minas Gerais. As propostas e as 
atividades deverão ser realizadas no período de 27 de abril a 31 de 
outubro do presente ano. 
 
Após a seleção, os grupos se envolvem em uma rede colaborativa, onde 
discutem os conceitos e a forma de realizar cada trabalho. Os coletivos 
compartilham um percurso de formação, experimentação e realização 
audiovisual.  
 
Na primeira etapa, profissionais especializados orientam, presencialmente e 
à distância, uma seqüência de atividades que visam a construção de um 
planejamento articulado em rede, o desenvolvimento de roteiros e a produção 
dos conteúdos propostos pelos coletivos.  
 
Na etapa seguinte, os grupos contarão com recursos de até 6 mil reais para 
execução de suas propostas.  
 
Por fim, um evento de encerramento e apresentação dos resultados será 
realizado em cada uma das cidades e produzido pelos coletivos de jovens. 
As atividades deverão ocorrer nos mesmos dias e horários para que sejam 
transmitidas pela internet simultaneamente. 
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Regulamento  
 
 
1) Condições de Participação 
 
Todas as propostas deverão, obrigatoriamente, ser apresentadas por 
coletivos juvenis formados por, no mínimo, 10 jovens com idade entre 16 e 24 
anos e um representante legal, maior de 21 anos. 
 
O representante legal, que fará a inscrição em seu nome, terá a função de 
contribuir para organização do grupo e se responsabilizar pela comunicação 
e relacionamento com a coordenação da RECRIA , 
 
2) Etapas de Trabalho 
 
(i) Encontro Presencial – Abertura e Formação 
 
Entre os dias 27 de abril e 1 de maio de 2012, serão realizadas as atividades 
de abertura e percurso inicial de formação na cidade de Cataguases, Minas 
Gerais. A participação é obrigatória com a presença de, pelo menos, dois 
representantes por grupo. 
 
(ii) Desenvolvimento da proposta e formação à distância. 
 
De Maio a Julho, os grupos desenvolverão as propostas com o 
acompanhamento do projeto por seus orientadores. Serão trabalhados em 
três eixos de pré produção: roteiro, planejamento de produção e articulação 
em rede. Em cada um deles, os grupos contarão com orientadores que 
auxiliarão no aprimoramento das propostas. As orientações serão realizadas 
por meio de ferramentas específicas na web. 
 
(iii) Realização das Propostas 
 
Após a aprovação de cada um dos orientadores, os grupos terão acesso aos 
recursos necessários para gravação, edição e realização do evento de 
lançamento dos vídeos produzidos ou outros formatos propostos e 
aprovados. Cada um dos grupos poderá desenvolver propostas com custos 
de até cinco mil reais para produção dos conteúdos e hum mil reais para 
realização de evento de lançamento. 
 
(iv) Evento de Lançamento 
 
O evento de encerramento e apresentação final será o momento de 
compartilhamento das realizações dos coletivos. Com a ajuda dos 
orientadores, os coletivos deverão planejar e realizar uma atividade que 
envolva a apresentação dos produtos produzidos pelos jovens e Rede  
RECRIA.  
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(v) Encontro Presencial – Encerramento 
 
Encontro de representantes dos grupos, em Belo Horizonte, para participação 
de processos de avaliação final e oficina para elaboração de projetos e 
financiamento coletivo. 
 
 
 
3) Compromissos dos Participantes 
 
i) Os coletivos devem participar de todas as atividades de formação e 
exercícios propostos pelos orientadores. 
 
ii) Os espaços culturais para realização das atividades do grupo em suas 
cidades são de responsabilidade do coletivo. 
 
iii) Os registros das atividades no sistema online utilizado são obrigatórios e 
condicionantes para acesso aos recursos do projeto. 
 
iv) Os jovens menores de 18 anos deverão apresentar autorização dos pais 
ou responsáveis para realização de qualquer viagem e participação no 
projeto. 
 
v) Ao se inscrever, cada um dos participantes declarará, automaticamente, a 
disponibilidade e interesse em participar das atividades propostas. 
 
vi) Quando necessárias, as licenças e autorizações deverão ser solicitadas e 
retiradas pelos participantes dos grupos auxiliados pelas equipes de 
produção dos projetos. 
 
 
4) Compromissos do Projeto 
 
i) Todo o custo relativo ao transporte, alimentação e hospedagem será de 
responsabilidade dos projetos, incluindo até dois participantes por grupo, nas 
atividades de formação e avaliação. 
 
ii) Os custos de locação ou o fornecimento de equipamentos de produção em 
audiovisual necessários para realização das propostas serão de 
responsabilidade da RECRIA desde que pertinentes e cujos valores estejam 
dentro dos limites financeiros estabelecidos nesta chamada. 
 
iii) As equipes de orientadores e educadores estarão disponíveis para 
atendimento por vias eletrônicas ou presenciais em horários e dias 
programados, na cidade de Belo Horizonte. Encontros presenciais ou 
contatos telefônicos deverão ser previamente agendados. 
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5) Direitos autorais e assinaturas 
 
i) Todo conteúdo produzido e publicado deverá ser creditados aos 
participantes, projetos e seus respectivos proponentes, apoiadores e 
patrocinadores observando-se as regras da Lei Estadual de Incentivo à 
Cultura do Estado de Minas Gerais. 
 
ii) Os direitos autorais dos programas e vídeos produzidos serão dos projetos 
e todo material produzido poderá ser utilizado livremente pelos participantes 
dos coletivos. 
 
iii) Os conteúdos produzidos serão publicados sob a licença de Creative 
Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Brasil (CC BY-AS 3.0) 
 
 
6) Inscrições 
 
i)  As inscrições deverão ser feitas pelo formulário específico publicado no 
site www.fabricadofuturo.org.br/recria2012 
 
ii) Não é necessário o envio de qualquer documentação complementar 
impressa. Todas as informações serão solicitadas no formulário online. 
 
iii) O preenchimento de todos os campos assinalados é obrigatório. 
 
iv) O período de inscrição encerra-se às 23:59:59 do dia 13 de abril de 2012. 
 
v) A coordenação da RECRIA não se responsabiliza por qualquer dificuldade 
técnica no ato da inscrição. 
 
 
7) Seleção 
 
i) A seleção será feita por comissão específica formada pelos Institutos 
Fábrica do Futuro e Cidade de Cataguases. 
 
ii)  A decisão da comissão é soberana não cabendo qualquer tipo de recurso. 
 
iii) A seleção é feita em etapa única e levando os seguintes critérios em 
consideração:  
 
(1) qualidade do grupo (conhecimentos envolvidos, histórico, motivação) 
(2) originalidade e pertinência da proposta ao tema 
(3) viabilidade de execução 
(4) distribuição regional da rede 
(5) articulação local 
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8) Sobre o Regulamento e Adesão 
 
i) A admissão do grupo na RECRIA se efetiva na assinatura do termo de 
compromisso. 
 
ii) Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Coordenação da 
RECRIA, ou pela legislação vigente. 
  


