CURSO DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO
REGULAMENTO
Informações Gerais
O Núcleo do Audiovisual de Arapiraca – NAVI e Universidade Estadual de Alagoas
– UNEAL, apresentam a primeira edição do Curso de Produção de documentário,
compondo o projeto Estação NAVI.
O Curso de Produção de documentário acontecerá, no período de 01 de julho a
09 de julho de 2021, em formato virtual e presencial, com capacidade para 30
participantes.
O Estação NAVI é uma realização do Núcleo do Audiovisual de Arapiraca – NAVI,
em parceria com Arica Produções Artísticas e Cinematográficas e Universidade
Estadual de Alagoas - UNEAL, por meio de aprovação no Edital de Fomento ao
Audiovisual, da Prefeitura Municipal de Arapiraca e Ancine, através do Fundo
Setorial do Audiovisual (FSA), com o Programa dos Arranjos Regionais.
Condições para Inscrição e Participação
- As inscrições deverão ser realizadas pelo candidato no período de 15 a 30 de
junho de 2021, por meio de formulário eletrônico disponível em @navi_arapiraca
@naviarapiraca http://www.uneal.edu.br .
- Poderão se inscrever Alunos, professores e técnicos da UNEAL e a
comunidade não acadêmica, residentes no Estado de Alagoas.
- As 30 vagas serão distribuídas da seguinte forma: 15 vagas para estudantes,
05 vagas para professores e técnicos e 10 vagas para a comunidade não
acadêmica
- Caso não haja inscrições para determinado segmento, as vagas remanescentes
poderão ser remanejadas de acordo a demanda;
- Será desclassificado automaticamente formulário eletrônico com preenchimento
incompleto.
- Após o período regular de inscrição a equipe técnica fará a seleção dos
participantes.
- O resultado da seleção será divulgado no site da UNEAL e nas Redes Sociais do
Núcleo do Audiovisual de Arapiraca – NAVI, Instagram: @navi_arapiraca.

- O Curso de Produção de Documentário será realizado de 08 de julho a 17 de
outubro de 2021. É necessário que os participantes tenham comprometimento e
disponibilidade de participação nas datas e horários definidos e informados
antecipadamente pela organização.
- As atividades do curso serão desenvolvidas em formato online e presencial,
distribuídas em jornadas não integrais de trabalho de 12 semanas consecutivas,
com média aproximada de 02 horas semanais, em formato virtual e 04 diárias,
com carga horária de 05 horas cada, em formato presencial.
- O não cumprimento de ao menos 75% da carga horária virtual e (+) 75% da
carga horaria presencial, exigidas pelo curso implicará o desligamento do
participante, não importando a etapa de realização do curso.
Disposições Gerais
- A organização responsável pela realização do Curso de Produção de
Documentário isentos de qualquer responsabilidade e/ou obrigação financeira
para custos com transporte, alimentação, hospedagem, honorários e quaisquer
outra despesa, referente aos participantes selecionados.
Dúvidas podem ser encaminhada para o e-mail: naviarapiraca@gmail.com

