RESULTADO DE RECURSOS DA 1º FASE

Nº

Nº Inscrição

Categoria

1

1349

2

1414

CurtaMetragem
CurtaMetragem

1530

CurtaMetragem

1560

Telefilme
e/ou
LongaMetragem

1584

Telefilme
e/ou
LongaMetragem

1619
1662

CurtaMetragem
Série

1675

CurtaMetragem

3

4

5

6
7

8

Justificativa

Resultado

Não atendeu aos requisitos dos ITENS 8.3.1 e 8.32 do edital.

Indeferido

O concorrente apresenta em seu recurso a confirmação do erro
cometido, qual seja o encaminhamento do arquivo texto de
inscrição do projeto bloqueado por senha de acesso. Dessa
forma, não foi possível a abertura e análise do mesmo, o que
caracterizou o não atendimento ao Item 8.3 do Edital. Visando
corrigir o equívoco o concorrente reenvia (intempestivamente)
novo arquivo sem o bloqueio por senha. Diante do exposto,
MANTEMOS a INABILITAÇÃO DO PROJETO, visto que, dado ao
princípio da isonomia entre os concorrentes, o recurso não se
constitui em instrumento de apresentação ou complementação
de documento e/ou informações.
O concorrente apresenta em seu recurso a confirmação dos
erros cometidos, qual seja a falta de indicação da classificação
indicativa assim como o excedente de número de páginas da
sinopse. Dessa forma, embora sejam plausíveis os argumentos
de ordem pessoal apresentados pelo concorrente, mantemos a
INABILITAÇÃO DO PROJETO visto o não cumprimento dos Itens
8.3.1 e 8.3.3 do Edital.
A concorrente apresenta em seu recurso a confirmação dos
erros cometidos, qual seja o não atendimento aos requisitos do
Item 8.3.1 do Edital. Em sua manifestação de recurso descrita
acima, a mesma confirma as faltas cometidas e, informa que "todas as alterações necessárias já foram realizadas" - e, assim
solicita reconsideração do indeferimento. Diante do exposto,
mantemos a INABILITAÇÃO DO PROJETO visto o não
cumprimento dos requisitos do Itens 8.3.1 e, não ser passível
de aceitação a retificação intempestiva (após o encerramento
das inscrições) de documentos e informações.
O concorrente reafirma a presença de sua identificação no
texto (roteiro) como autor da obra, tendo assim descumprido o
requisito do Item 8.5 do Edital. Dessa forma, considerando que
o instrumento do recurso não pode ser utilizado para reparar
incorreções apresentadas no processo de inscrição, sob pena
de ferir o princípio da isonomia do Edital, RATIFICAMOS O
INDEFERIMENTO DO PROJETO.
O concorrente apresenta em seu recurso a confirmação dos
erros cometidos, qual seja o não atendimento ao Item 8.3.1 do
Edital. A concorrente apresenta ainda, de forma intempestiva,

Deferido

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Indeferido
Deferido

Indeferido

9

1693

10

1825

11

1849

12

1864

CurtaMetragem
Telefilme
e/ou
LongaMetragem

CurtaMetragem
CurtaMetragem

13
14

1866
1867

15

1891

CurtaMetragem
Série
CurtaMetragem

16

1894

Série

17

1895

CurtaMetragem

novo arquivo contendo os requisitos previstos no certame. No
entanto, considerando que o recurso não é instrumento de
apresentação ou correção de documentos ou informação, visto
o princípio da isonomia entre os concorrentes, mantemos a
INABILITAÇÃO DO PROJETO visto o não cumprimento dos Itens
8.3.1 do Edital.
O concorrente apresenta em seu recurso a confirmação dos
erros cometidos, qual seja o não atendimento aos requisitos do
Item 8.3.1 do Edital. no tocante à identificação da categoria em
que concorre, assim como a citação de seu "pseudônimo" na
identificação da obra, o que alega não haver vedação para
tanto. Diante do exposto, mantemos a INABILITAÇÃO DO
PROJETO visto o não cumprimento dos requisitos do Itens 8.3.1
e 8.5, lembrando que "pseudônimo" se constitui em uma
referência passível de identificação do autor.

Indeferido

O concorrente apresenta em seu recurso a confirmação dos
erros cometidos, qual seja o não atendimento aos requisitos
dos Itens 8.3.1, 8.3.2 e 8.5 e, para tanto pede desculpas pelo
engano e reenvia, intempestivamente, outro arquivo contendo,
segundo a mesma o documento retificado. Diante do exposto,
MANTEMOS a INABILITAÇÃO DO PROJETO, visto que, dado ao
princípio da isonomia entre os concorrentes, o recurso não se
constitui em instrumento de apresentação ou complementação
de documento e/ou informações.

Deferido

A concorrente apresenta em seu recurso a confirmação dos
erros cometidos, qual seja o não atendimento aos requisitos
dos Itens 8.3.1 quanto à Categoria de Inscrição e, para tanto
pede desculpas pelo engano e reenvia, intempestivamente,
outro arquivo contendo, segundo a mesma o documento
retificado. Diante do exposto, MANTEMOS a INABILITAÇÃO DO
PROJETO, visto que, dado ao princípio da isonomia entre os
concorrentes, o recurso não se constitui em instrumento de
apresentação ou complementação de documento e/ou
informações.
-

Deferido

Documento enviado e avaliado na Habilitação não atende ao
item 8.5. Pelo princípio da isonomia, não é possível acatar o
recurso, entendendo ainda que os outros candidatos
apresentaram o documento corretamente. O edital aponta
claramente o que deveria estar contido na capa do arquivo.
Indeferido pelo princípio da isonomia já que o edital reza
claramente o que deve ser contido na capa do projeto. Ademais
o proponente infringiu ainda a regra da obrigatoriedade da

Deferido

Indeferido

Indeferido
Deferido

Indeferido

Indeferido

18

1934

Série

21

2020

CurtaMetragem
Telefilme
e/ou
LongaMetragem
Telefilme
e/ou
LongaMetragem

22

2109

Série

23

2115

24
25

2130
2148

Série
CurtaMetragem
Série

26

2170

Série

2207

CurtaMetragem

2209
2278

Telefilme
e/ou
LongaMetragem
Série

19

1950

20

2013

27

28
29

classificação indicativa e da categoria na capa do arquivo
enviado.
Indeferido pelo princípio da isonomia já que a capa não
continha informação da classificação indicativa.
Documento enviado e avaliado na Habilitação não atende ao
item 8.3.1. Pelo princípio da isonomia, não é possível acatar o
recurso, entendendo ainda que os outros candidatos
apresentaram o documento corretamente.
Documento enviado e avaliado na Habilitação não atende ao
item 8.5. Pelo princípio da isonomia, não é possível acatar o
recurso, entendendo ainda que os outros candidatos
apresentaram o documento corretamente.
Mantida a inabilitação por não atendimento ao ITEM 8.3.3 do
edital, com a descrição dos personagens acima do número de
páginas permitido.
Foi enviada uma sinopse geral da série e não de cada episódio
como define o edital. Indeferido pelo princípio da isonomia, já
que esmagadora maioria dos outros candidatos enviaram a
sinopse corretamente de cada um dos episódios da série em
duas páginas.
A sinopse dos episódios extrapolam o número máximo de
páginas (2). Foram apresentadas sinopses em 18 páginas,
infringido a determinação do edital: "a sinopse de até 02 (duas)
páginas de todos os episódios da série".
A sinopse dos episódios extrapolam o número máximo de
páginas (2), infringido a determinação do edital: "a sinopse de
até 02 (duas) páginas de todos os episódios da série,". O
entendimento foi adotado por maioria esmagadora dos
proponentes (mais de 99% dos analisados por este jurado) e
pelo princípio da isonomia não há como deferir o recurso.
Ademais pela mesma argumentação do proponente numa série
de 7 episódios teríamos até 28 páginas de sinopses e perfil de
personagens, o que se apresenta um pensamento
desarrazoado num universo máximo de 95 páginas com
roteiros de 3 episódios.
Documento enviado e avaliado na Habilitação não atende ao
item 8.5. Pelo princípio da isonomia, não é possível acatar o
recurso, entendendo ainda que os outros candidatos
apresentaram o documento corretamente.
Concorrente escreve nome fictício na capa do roteiro e prova
que não era o nome dele mesmo enviando documento de
identidade - RG. Sugiro que seja mantida a inabilitação uma vez
que o edital dizia claramente o que era que deveria estar
contido na capa do arquivo PDF. Em nenhum momento o Edital
pede que seja colocado um nome fictício ou pseudônimo.
-

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Indeferido
Deferido
Deferido

Indeferido

Indeferido

Indeferido
Deferido

30

2281

Série
Telefilme
e/ou
LongaMetragem

31

2294

32

2310

33
34

2328
2393

35

2435

Série
CurtaMetragem
Série
Telefilme
e/ou
LongaMetragem

36

2436

CurtaMetragem

37

2566

38

2595

Série
Telefilme
e/ou
LongaMetragem

39

2646

CurtaMetragem

40

2689

CurtaMetragem

41

2742

CurtaMetragem

42

2801

Série

43

2870

CurtaMetragem

44

2954

Série

Indeferido, pelo princípio da isonomia, por não conter a
classificação indicativa. Mais de 99% dos roteiros analisados por
este jurado seguiram corretamente a orientação do edital e
incluíram a classificação.
Indeferido pelo princípio da isonomia já que mais de 99% dos
outros candidatos (analisados por este jurado),
compreenderam com clareza o que o edital definia que deveria
estar contido na capa dos projetos enviados.
Arquivo contém CPF do proponente, não atendendo ao item
8.5.
Indeferido por não conter a categoria na capa. Pelo princípio da
isonomia não há como acatar o recurso uma vez que 99% dos
avaliados colocaram a categoria, conforme era determinado
pelo edital.
Indeferido pelo princípio da isonomia, pois o edital era bastante
claro no que deveria ser incluído na capa, entendimento esse
seguido por 99% dos avaliados no certame por este jurado.
Mantida a inabilitação pois não atendeu ao ITEM 8.3.4 do
edital. O limite de páginas do perfil dos personagens principais
é de até 02 (duas) páginas e da sinopse incluindo as sinopses de
todos os episódios é de até 02 (duas) páginas. sob pena de
desclassificação.

Inabilitado uma vez que não atendeu ao ITEM 8.3.1 do edital.
Não incluiu a classificação indicativa na capa do projeto.
Mantida a inabilitação pois não atendeu ao ITEM 8.5 do edital.
Uma vez que o arquivo não pode conter, em nenhuma página,
referência ao nome ou/expressão que identifique o autor,
como por exemplo nome, telefone, e-mail, endereço, para
garantir o sigilo da autoria, sob pena de desclassificação.
Mantenho a inabilitação uma vez que não atendeu ao ITEM
8.3.1 do edital, não incluiu a classificação indicativa e a
categoria a qual estava concorrendo na capa do projeto.
Mantida a inabilitação pois não atendeu ao ITEM 8.3.1 e ao
ITEM 8.5 do edital. Divulgação dos dados pessoais (nome, email, endereço e telefone) Ausência da categoria e classificação
indicativa na capa da proposta.
Inabilitado pois não atendeu ao ITEM 8.3.1 do edital. Ausência
da categoria na capa da proposta.
Mantida a inabilitação pois não atendeu ao ITEM 8.3.1 do
edital. Ausência da classificação indicativa e a categoria a qual
estava concorrendo.
Mantida a inabilitação pois não atendeu ao ITEM 8.3.1 do
edital. Ausência da categoria e classificação indicativa na capa
da proposta original.

Indeferido

Indeferido
Indeferido
Deferido
Deferido

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Indeferido
Indeferido

Indeferido

Indeferido

45

2964

46

2985

Telefilme
e/ou
LongaMetragem
CurtaMetragem

48

3036

49

3051

Telefilme
e/ou
LongaMetragem
Telefilme
e/ou
LongaMetragem
CurtaMetragem

50

3070

Série

47

3008

Mantida a inabilitação pois não atendeu ao ITEM 8.3.1 do
edital. Ausência da categoria e classificação indicativa na capa
da proposta original.
Mantida a inabilitação pois não atendeu ao ITEM 8.3.2 do
edital. Não apresentou a sinopse e o perfil dos personagens.
Mantida a inabilitação pois não atendeu aos ITENS 8.3.1, 8.3.3 e
8.5 do edital. Não indicou a classificação indicativa e a
categoria na capa da proposta. Não apresentou a sinopse e o
perfil dos personagens. De acordo com o edital, o arquivo não
pode conter em nenhuma página, referência e/ou expressão
que identifique o autor, como por exemplo nome, telefone, email, endereço, para garantir o sigilo da autoria, sob pena de
desclassificação.
Mantida a inabilitação uma vez que não atendeu ao ITEM 8.3.1
do edital. Não indicou a classificação indicativa e a categoria na
capa do projeto.
Mantida a inabilitação pois não atendeu ao ITEM 8.3.4 do
edital. O limite de páginas do perfil dos personagens principais
é de até 02 (duas) páginas sob pena de desclassificação.

Indeferido
Indeferido

Indeferido

Indeferido
Deferido

Indeferido

