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1) Esse concurso para o que exatamente, ele visa 
divulgação do trabalho audiovisual.
2) Estúdios podem partcipar? Ou apenas produtoras?

1) O PARANÁ EM FOCO é um edital para seleção de propostas para o pré- licenciamento de obras audiovisuais 
independentes, não seriadas e seriadas, de fcção, animação e documentário. O principal objetvo é formar 
um grade diversifcada para a TV com conteúdo cultural e educatvo.     

6 - DAS EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO
6.1 Somente poderão ser PROPONENTES neste Edital empresas comprovadamente sediadas no Estado da 
Paraná há no mínimo 12 (doze) meses, contados retroatvamente a partr da inscrição, com registro regular e 
classifcadas na ANCINE como produtoras brasileiras independentes, nos termos da Lei nº 12.485/2011, e da 
Instrução Normatva nº 91, de 1 de dezembro de 2010, pertencentes ou não a grupos econômicos, e que 
estejam registradas na Junta Comercial em uma das opções de CNAE (Cadastro Nacional de Atvidade 
Econômica) listadas abaixo como atvidade principal ou secundária:
59.11-1/01 – Estúdios cinematográfcoss
59.11-1/02 – Produção de flmes para publicidades e
59.11-1/99 – Atvidades de produção cinematográfca, de vídeos e de programas de televisão não 
especifcadas anteriormente

1) No anexo I, categoria 4, o tema é livre. Entretanto no 
Anexo VI (Projeto técnico) está:  Categoria 4 - 7 episódios - 
52 minutos - Temátca: empreendedores jovens do Paraná 
nas áreas de agricultura, inovação, comércio, saúde, 
educação, gastronomia e arte. 
O que vale?
2) A formatação da proposta é para ser feita no arquivo 
PDF que vocês disponibilizaram ou é para que o 
proponente copie os enunciados e escreva em um outro 
arquivo? 

1) Vale o que consta no Anexo I.  Aproveitamos para esclarecer também que para a Categoria 1 também vale 
o que está no Anexo.1. 

2) Os proponentes podem usar softares para transformar PDF para WORD para poder editar. Não precisa 
conter logomarcas. Entretanto os arquivos necessitam seguir obrigatoriamente os modelos disponibilizados.
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Disponibilizaremos os arquivos em versão aberta até o dia 6/9/18

1- na categoria  13 -animaçes de 1 minuto - 52 
animações linguas estrangeiras, as animações podem ser 
sobre uma lingua apenas inglês? Ou com várias Inglês. 
Espanhol, polonês que faz parte da colonização 
paranaense. ??????????????????????E a faixa etária???  
vcs colocaram apenas infant.  Pode ser de 4 a 6 anos? ou 4 
a 8 anos?      
2- na categoria 21 - 8 episódios de 5 minutos 
sobre literaturaparanaense - infanto juvenil.  Cada 
episódio pdoeria ser com um autor paranaense falando 
sobre seus livros e apresentando trechos deles? 

1) Não constam vedações no Edital. O tema é “línguas estrangeiras”, não restringindo a apenas uma ou outra. 
Quanto à faixa etária, o público infantl é defnido de 0 a 12 anos, conforme Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA. 

2) Não constam vedações no Edital. O tema é “literatura paranaense”, e o roteiro é defnido pelo proponente, 
devendo ser observado o disposto no item 4: 
III. DOCUMENTÁRIO: obra audiovisual não seriada ou seriada organizada em temporada única ou em 
múltplas temporadas, que atenda a um dos seguintes critérios: a) ser produzida sem roteiro a partr de 
estratégias de abordagem da realidades ou b) ser produzida a partr de roteiro e cuja trama/montagem seja 
organizada de forma discursiva por meio de narração, texto escrito ou depoimentos de personagens reaiss

É permitdo que sejam enviados projetos que não tenham 
como locação o estado do PR? Tenho um projeto de 
documentário que se passa em diversos países da América 
Latna. É possível neste edital?

É permitdo. As restrições não estão relacionadas às locações e sim às proponentes e diretores. Observar o 
disposto no 6 – DAS EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO do Edital do Concurso.

6.1. Somente poderão ser PROPONENTES neste Edital empresas comprovadamente sediadas no Estado da 
Paraná há no mínimo 12 (doze) meses, contados retroatvamente a partr da inscrição, com registro regular e 
classifcadas na ANCINE como produtoras brasileiras independentes, nos termos da Lei nº 12.485/2011, e da 
Instrução Normatva nº 91, de 1 de dezembro de 2010, pertencentes ou não a grupos econômicos, e que 
estejam registradas na Junta Comercial em uma das opções de CNAE (Cadastro Nacional de Atvidade 
Econômica) listadas abaixo como atvidade principal ou secundária:
59.11-1/01 – Estúdios cinematográfcoss
59.11-1/02 – Produção de flmes para publicidades e
59.11-1/99 – Atvidades de produção cinematográfca, de vídeos e de programas de televisão não 
especifcadas anteriormente.
6.2. É requisito para partcipação do Edital, além do previsto no item 6.1, que a direção da obra audiovisual 
seja, comprovadamente, realizada por Diretor(a) Geral residente no Estado do Paraná há, no mínimo, 24 
(vinte e quatro) meses, contados retroatvamente a partr da inscrição, por meio de declaração partcular com 
autentcidade de frma reconhecida em cartório.

Olá boa tarde,

Meu nome é Guilherme Greca e sou realizador audiovisual. 
Inscreverei projetos no edital da É-Paraná. Por gentleza, 
vocês teriam versão em Word dos formulários de 
inscrição?

Como os anexos estão no formato PDF, não consigo 
preenchê-los.

Agradeço desde já pela atenção.
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Entendemos seu questonamento, porém deverá ser acatado o que consta do Edital.

1- para os episódios de 2minutos fechados pretendemos 
colocar 13 segundos de abertura 
e 7 segundos de créditos fnais dentro dos 2 minutos 

2- para os epísódios de 1minuto fechados pretendemos 
colocar 5 segundos de abertura e 5 segundos de 
créditos fnais dentro do 1 minuto
PODE SER ASSIM?

De acordo com Anexo I do Edital não há especifcação de tempo no que diz respeito a Início da Obra e 
Créditos Finais.                                                                                                    
6.3.4. A disposição do conteúdo na mídia deverá obedecer a seguinte sequência:
a) COLOR BARS SMPTE 75% com tom de áudio de 1 kHz a -12dBFs (vídeo em 16:9), duração 60”
b) BLACK sem áudio, duração 15”
c) CLAQUETE (áudio opcional), duração 10”
d) BLACK sem áudio, duração 2”
e) Início da obra
f) Blocos separados por BLACK sem áudio, duração 10”
g) Encerramento com créditos
h) BLACK sem áudio, duração 15”
i) COLOR BARS SMPTE 75% sem áudio, duração mínima 20”

Bom dia. Tenho algumas dúvidas acerca do edital "Paraná 
em Foco". Item8.4. A REMESSA DOS ENVELOPES É DE 
INTEIRA RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO, QUE 
DEVERÁ, POR MEIOS SEGUROS, GARANTIR O PROTOCOLO 
DE RECEBIMENTO, NA RTVE/PR, NA FORMA DO PRESENTE 
EDITAL, ATÉ A DATA E HORÁRIO APRAZADOS, AINDA QUE 
TENHAM SIDO ENVIADOS VIA CORREIOS (OU SEJA, O QUE 
VALE É A DATA DO PROTOCOLO DO ENVELOPE NA SEDE DA 
RTVE/PR). Questão: Estpular que o prazo a ser contato é o 
de protocolo e não o do envio (no caso de quem é de fora 
de Curitba) não estaria ferindo a isonomia do edital? 
Estpular que o prazo seja o de recebimento fsico no 
protocolo da RTVE/PR implica em reduzir 
consideravelmente (de 2 a 3 dias dependendo da cidade) o 
prazo de inscrição de candidatos de fora de Curitba.

Item
8.10. A correta formatação dos documentos e 
funcionamento dos pen drives é de inteira 
responsabilidade do PROPONENTE, podendo acarretar 
desclassifcação do mesmo caso os documentos fsicos 
estejam danifcados, ilegíveis ou incompletos                    
Questão: Sendo responsabilidade do proponente do 
funcionamento dos pen drives, qual seria a formatação 
correta? ExFat, Fat32, NFTS?  

8.10A formatação mais adequada é a FAT32. No entanto, deve-se ter atenção ao fato de que cada arquivo 
individualmente não pode ter tamanho igual ou maior que 4GB. Caso seja necessário gravar um arquivo acima 
deste tamanho, o mesmo deve ser dividido em partes menores. 
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Não é necessário. Basta se inscrever no nosso.

Questão:   Item
6.3. As obras produzidas deverão obedecer ao padrão a 
seguir estabelecido: 
6.3.1. Formato de gravação de vídeo: 
a) Padrão de gravação: MXF XDCAM EX HQ 
b) Codifcação: MPEG-2 MP@HL 
c) Resolução: 1920 X 1080 pixels 
d) Relação de aspecto: 16 X 9 (formato original desde a 
captação, sem conversões e sem Stretch, PilarBox, 
Squeeze, Leter Box, Crop ou Center Cut) 
e) Varredura: Entrelaçada 
f) Frequência de quadros: 29,97 fps 
g) Bit rate: 35 Mbps VBR 
h) Amostra de cor: 4:2:0 
i) Time code: Drop Frame 
j) Encapsulamento: MXF 
k) Closed Capton: Padrão EIA-608 e EIA-708 (ambos) 
l) Mídia de gravação: Cartão SxS PRO                            O 
correto não seria "Formato de Entrega"? Defnir o formato 
de "gravação" implica em defnir qual equipamento de 
câmera utlizar, já que o formato acima é específco de uma 
linha de câmeras e marca (Sony XDCAM). Manter esta 
determinação de "formato de gravação" também 
difcultaria, e muito, a distribuição da obra por ser um 
formato com resolução "baixa" (Fullhd). Atualmente boa 
parte das produção são flmadas em 4k.

A justfcatva está correta. Embora na TV aberta estejamos limitados na transmissão ao formato 2K, uma 
produção pode (e até deve) ser gravada originalmente em resoluções maiores (quando possível). Assim, as 
especifcações em 6.3.1 devem ser seguidas para a mídia de entrega da produção. Quanto ao formato da 
gravação do material,  pode fcar a critério do proponente desde que, quando ele faça a conversão para o 
padrão de entrega não haja perda de qualidade. Por outro lado, a qualidade técnica subjetva do material 
gravado (que envolve vários parâmetros da relação em 6.3.1) não deve ser menor que estas especifcações. 
Obviamente quando falamos em "qualidade técnica subjetva" a avaliação, como o próprio nome diz, é 
subjetva, porém deve-se ter como base de referência a especifcada em 6.3.1.

1 - No edital consta que a "Categoria 1" (série de fcção) é 
de temátca livre. Entretanto, ao abrir o anexo da inscrição 
tal categoria aparece como tendo o tema guerra do 
contestado. Qual versão é a correta?

2 - Em termos de avaliação de currículo da produtora, 
serão consideradas obras que tenham sido realizadas em 
co-produção na qual a produtora em questão não tenha 
sido a principal proponente do projeto? Em caso 
afrmatvo, seria possível comprovar o envolvimento nas 
obras através de uma declaração da produtora que foi a 
proponente?

1) Vale o que consta no Anexo I. Em todas as categorias.     2) Não localizei nenhuma restrição relacionada .

A Ancine não considera a coprodutora, no caso de coproduçao nacional, como item para comprovação do 
desempenho comercial da produtora

O edital  PRODAV 02/2016 está aberto? Preciso fazer a 
inscrição duas vezes? Uma no Prodav e uma com a Tv Rede 
Paraná?
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Para esta etapa, verifque :  Anexo I. 2. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO DAS PROPOSTAS:

Boa tarde, tudo bem?  

A minha dúvida é sobre a relação de documentos que 
deverão ser entregues.
No caderno, Edital do Concurso, páginas 8 a 12,  coloca 
item a item
da documentação, além de explicar como proceder quanto 
ao encadernamento
e entrega, mas tenho alguns colegas que dizem ter mais 
documentos para anexar. 
Poderia me dizer onde tem mais itens para entregar além 
dos que citei?

A outra dúvida é com relação ao prazo que teremos para 
realizar os projetos a partr 
do desembolso da verba.

Atenciosamente, 
Cristane Lemos - Produtora Executva 

Bom dia, no projeto técnico pede-se informações sobre o 
conceito visual da série e link das imagens posso colocar as 
imagens direto dentro do projeto?atalmir correia   

Solicitação do Anexo:                                                                                                   Concepção Visual
(Detalhamento do estlo de direção de arte da obra e sua relação com prazos, custos e a técnica de animação 
defnida – 3D, stop moton, rotoscopia etc. - incluindo possíveis referências a outras obras audiovisuais ou 
artístcas).

  Olá!

Sou da produtora O Quadro de Curitba, pretendemos 
enviar projetos e nos surgiu uma dúvida em relação à 
informações contraditórias dentre os anexos.
No regulamento do edital, anexo I, quando à categoria 1, o 
tema aprece como "livre", já no anexo IV, formulário de 
inscrição, a categoria 1, o tema aparece como "Guerra do 
Contestado". Qual é o correto?

Obrigado.
Aguardo.

Vale o que consta no Anexo I. 
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Durante a elaboração dos projetos para o edital, surgiram 
dúvidas que gostaríamos de solucionar para o andamento 
do mesmo. São elas:                                       - Para a empresa 
proponente partcipar do edital, há obrigatoriedade em ter 
partcipado do PRODAV/2016 anteriormente?  - Há um 
período específco de fliação ao ANCINE obrigatório? 
Alteramos a empresae estamos iniciando um novo registro 
de ANCINE, o que levará 30 dias para a conclusão.   Ainda 
assim, podemos nos inscrever no edital?  Essas são as 
dúvidas que tvemos, gostaríamos de poder resolvê-las à 
tempo para a inscrição do mesmo, caso haja a 
possibilidade para nossa empresa.   At.,Castro

1) Para partcipar deste Edital não é necessário ter partcipado do PRODAV anteriormente.                                 
2) Para se inscrever a PROPONENTE deverá apresentar registro válido na ANCINE no momento da inscrição. 
De acordo com o ítem 2 do ANEXO I  2) 2.1. Habilitação técnica e jurídica, comprovada mediante a 
apresentação de:
a) Comprovante de registro da empresa PROPONENTE na ANCINE, classifcada como produtora independente, 
e em condição regular. A comprovação poderá ser feita por meio de impressão da situação cadastral da 
empresa, consultada no endereço eletrônico htp://sad.ancine.gov.br. Caso haja algum impedimento para a 
impressão, a declaração poderá ser solicitada à ANCINE via email: registro.empresa@ancine.gov.brs 
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