
 

 

 

 

 

 

 

EDITAL No. 01/ 2018 
 

1º EDITAL CENAS CURTAS – 1ª Fase - Roteiro 
 

A 7CH, Set Cena Hum, torna pública a abertura das inscrições para o Edital Cenas Curtas, 1ª fase – 

Roteiro, visando o preenchimento de sete roteiros ou argumentos de Curtas metragens ficcionais. O objetivo da 

1ª fase do edital é selecionar 7 roteiros ou argumentos, desenvolvido por toda a comunidade interessada em ter 

sua idéia saindo do papel, incluindo, alunos, ex-alunos, colaboradores da Academia e Produtora Cena Hum. Os 

escolhidos terão orientação com profissionais da área para estimular todo o processo de Roteiro. Não é 

necessário ser um roteirista profissional.  

1. INSCRIÇÕES: 

 A inscrição é aberta para todos os interessados com um bom argumento ou roteiro, com idade mínima 

de 14 anos de idade.  

A inscrição: Deve ser feita exclusivamente pelo e-mail cenascurtas@cenahum.com.br, no período de 7 de 

março a 30 de abril.  

1.1 Não há taxa de inscrição 

1.2 Para inscrever-se na 1ª fase do Edital, o candidato deve enviar por e-mail: Nome, telefone, e-mail e 

roteiro ou argumento em anexo com um pseudônimo inserido neste anexo. 

1.3 Os roteiros e os argumentos devem se limitar no tempo de 1 a 15 minutos de duração da obra.  

1.4 O proponente deve inscrever o roteiro ou argumento de sua autoria que podem, no entanto, ter 

inspiração ou baseado em uma obra existente, porém o conteúdo deve ser primordialmente autoral.  

 

 2. O PROCESSO SELETIVO: 

2.1 A comissão julgadora será composta por 3 profissionais do Grupo Cena Hum que avaliarão os 

projetos e escolherão sete deles, sendo um deles apresentado entre os dias 11 a 17 de junho de 

2018 e o restante no final do semestre de 2018. 

2.2 A data da exibição dos curtas metragens pode ser alterada, conforme calendário da Set Cena Hum.  

2.3  Serão avaliados os seguintes quesitos nas propostas:  

Originalidade – buscar, através de seus conhecimentos, um argumento ou roteiro próprio para a criação e 

execução da cena.  
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Concepção – O quanto a sua proposta é interessante e está de acordo com os valores da Set Cena Hum, 7CH. 

Argumento – qual a relevância artística que reside em seu projeto? 

2.4 O candidato pode inscrever quantos roteiros quiser, sendo escolhido apenas uma de sua autoria 

para ser executada em cada edição do edital. Caso em processo de seleção for escolhida mais de 

uma proposta, o candidato voltará para a avaliação e será escolhida a melhor proposta dentre as 

enviadas para ser encenada. 

2.5 As outras propostas do candidato automaticamente já estarão classificadas para a próxima edição. 

 

 3. DA CLASSIFICAÇÃO : 

3.1 Os candidatos serão pontuados por mérito em cada uma das modalidades avaliadas, pela comissão 

julgadora, em sistema de eliminação. 

3.2 Serão escolhidos sete projetos que serão realizados em 2018, podendo haver a possibilidade de roteiros 

com classificação Hors Concours. 

3.3 A classificação não será divulgada. 

 

 4. DOS RESULTADOS 

4.1 A Set Cena Hum divulgará o resultado da seleção no dia 10 de maio de 2018. 

 

 5. DO PROCESSO 

5.1 Consiste da orientação o seguinte: manter contato com o aluno proponente para dirimir dúvidas, 

encaminhar material de estudo pertinente ao roteiro, otimização do roteiro, para alinhar linguagens, 

orientar a produção do roteiro, caso seja argumento 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1  O elenco escolhido para os filmes será feito exclusivamente por profissionais da Central de Artistas 

Cena Hum por meio de casting para os perfis selecionados.  



 

 

 

 

 

 

 

6.2  Os melhores curtas metragens terão a oportunidade de serem inscritos em festivais nacionais e 

internacionais. 

6.3 Caso exista um roteiro ou argumento que não se enquadra no perfil deste edital, o mesmo poderá 

ter a oportunidade de ser inscrito em um projeto de lei de incentivo. 

6.4 Os casos omissos ou não contemplados nesse edital serão resolvidos pela comissão julgadora. 

6.5 Dúvidas serão respondidas pelo e-mail cenascurtas@cenahum.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 

Set Cena Hum, 
em Curitiba, sete de março de 2018. 

 
 
 

                                         Thiago Banik                                                    George Sada 
                         Coordenador de audiovisual                          Diretor do Grupo Cena Hum 
 


