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O Observatório de Favelas do Rio de Janeiro através do Galpão Bela Maré, 
faz saber, pela presente Chamada Pública, que estarão abertas no período 
de 13 a 29 de janeiro de 2023 inscrições de Curtas-metragens para a Mostra 
de cinema Migrações Periféricas que acontecerá entre 09 de fevereiro e 30 
de março de 2023.
A Mostra CineBELA Migrações Periféricas é uma realização do Observatório 
de Favelas com o apoio institucional do Itaú Cultural e do Instituto JCA, conta 
com a parceria da Produtora Automatica, tem o apoio da Vitrine Filme e da 
Prefeitura do Rio por meio da RioFilme, órgão que integra a Secretaria de Go-
verno e Integridade Pública.

1. APRESENTAÇÃO
Inaugurado em 2017, o cineclube CineBela é parte da programação regular 
do Galpão Bela Maré, espaço cultural do Observatório de Favelas, localizado 
em Nova Holanda, uma das 16 favelas do Conjunto de Favelas da Maré. Bus-
cando democratizar o acesso ao cinema, após a exibição dos filmes são reali-
zadas rodas de conversas como estratégia pedagógica para interação entre 
espectadores e as diferentes narrativas cinematográficas. Ao longo desses 5 
anos, recebemos e realizamos sessões no Bela Maré e também em espaços 
públicos e/ou de parceiros e recebemos públicos diversos. Ao todo foram 
mais de 60 sessões, que reuniram mais de 2.500 pessoas.

Com esses resultados, o CineBela se consolida como um espaço de cinema 
democrático realizado a partir da Maré, possibilitando trocas e construções 
acerca da produção audiovisual brasileira e internacional, além da produção 
mareense e de realizadores moradores e/ou oriundos de outras favelas e 
periferias do Brasil.

A Mostra Migrações Periféricas foi contemplada no Programa de Fomento ao 
Audiovisual Carioca, da Riofilme e contará com o apoio da Vitrine Filmes. A 
Mostra, traz em seu conceito o desejo de debater por meio do audiovisual as 
vivências de pessoas que passaram por movimentos migratórios em diver-
sas periferias do mundo, dialogando com o cotidiano do Rio de Janeiro. No 
Conjunto de Favelas da Maré, temos um número de pessoas que vieram de 
diversas partes do país que percentualmente somam em sua população 
25,8% nordestinos; 0,4% nortistas; 0,1% sulistas; 0,1% centro-oestinos; e 
11,3% de outros lugares do sudeste. Ainda no território mareense 0,2% dos 
moradores são estrangeiros oriundos de 16 países de diversas partes do 
mundo (Redes da Maré, 2019). 
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Vale lembrar que além das questões econômicas, o movimento mi-
gratório tem uma forte característica cultural, étnica e de rede de pa-
rentesco (Lopes e Baeninger, 2006), o que impacta diretamente na 
dinâmica de vida e nas construções identitárias onde a arte e a cultu-
ra se fazem presentes. Nesse contexto, o audiovisual se confirma 
como possibilidade de estratégia para contribuirmos com a amplia-
ção da visibilidade do fenômeno das migrações e suas interfaces 
com a vida das cidades, especialmente de suas favelas e periferias, 
além de mediação para conversas sobre seus impactos nas histórias 
de vida de famílias e de territórios. 

Com isso, convocamos realizadores/as de curta-metragens a partici-
parem da Mostra Migrações Periféricas, que acontecerá entre feve-
reiro e março de 2023, com 4 sessões no espaço do Galpão Bela 
Maré e na Praça do Parque União, praça pública da Maré.

2. CRONOGRAMA GERAL
Inscrições de curta-metragens na Mostra - 13 a 29 de janeiro de 
2023;
Resultado Preliminar - 03 de fevereiro de 2023;
Confirmação de participação - 03 a 07 de fevereiro de 2023;
Resultado Final - 08 de fevereiro de 2023;
Sessões da Mostra - 09/02, 23/02, 09/03, 23/03 e 30/03 de 2023.

3. DO OBJETO
3.1. Constitui objeto desta Chamada Pública a seleção de curtas-me-
tragens para integrarem a programação das Mostra Migrações Peri-
féricas, a realizar-se de 09 de fevereiro de 2023 a 30 de março de 
2023, no Galpão Bela Maré na Rua Bittencourt Sampaio nº169 – Maré, 
Rio de Janeiro-RJ.
3.2. Serão objeto desta seleção curtas-metragens, finalizadas a partir 
de janeiro de 2018 e com duração máxima de 30 (trinta) minutos (in-
cluindo ficha técnica), visando-se o preenchimento de 5 exibições de 
programação reservadas à sessões de curtas.
3.3. A Mostra Migrações Periféricas aceitará obras audiovisuais nos 
gêneros animação, documentário, experimental, ficção ou obras 
híbridas, lidando com o conjunto dos filmes inscritos sem categorizá-
-los para efeito de seleção.
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3.4. Serão selecionados 04 (quatro) curta-metragens de até 30 (trin-
ta) minutos cada que tenham em seu conteúdo aproximação com o 
tema da Mostra, abordando os movimentos migratórios entre territó-
rios periféricos.
3.5. Cada curta-metragem selecionado receberá o valor de R$520,00 
(quinhentos e vinte reais), referentes à exibição e participação de 
representante do filme em debate após a sessão.
3.6. Receberemos inscrições de qualquer território, desde que no 
dia da sessão de exibição do curta-metragem selecionado uma 
pessoa representante do filme se comprometa a estar presente no 
debate, no Galpão Bela Maré, no Rio de Janeiro - RJ.
3.7. A Mostra Migrações Periféricas é um projeto cultural realizado 
pelo Observatório de Favelas e Galpão Bela Maré e sua comissão 
organizadora (equipe de produção) é composta por profissionais 
atuantes na instituição.

4. DAS INSCRIÇÕES, CONDIÇÕES DE PARTICIPA-
ÇÃO E IMPEDIMENTOS
4.1. Os/as/es  interessados/as/es em inscrever curtas-metragens na 
Mostra Migrações Periféricas deverão preencher o Formulário de Inscri-
ção disponível em https://bityli.com/formulario-migracoesperifericas, 
no período de 13 a 29 de janeiro de 2023, até 23h59min do último dia 
de inscrição (horário de Brasília)

4.2. No Formulário de inscrição deverá ser indicado o link para visua-
lização do curta-metragem, informando a senha de acesso, caso o 
link esteja protegido. É de responsabilidade dos/as/es realizado-
res/as manter o link ativo e disponível até o fim do processo de sele-
ção, conferir se o mesmo está acessível e a integridade de seu conte-
údo. A comissão organizadora não se responsabiliza por eventuais 
problemas técnicos e/ou falhas na reprodução do vídeo.

às 10h00min
às 23h59min

INSCRIÇÕES  
DATA (INÍCIO E FIM)      HORÁRIOS

13 a 29 de janeiro
de 2023 
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4.3. As inscrições serão gratuitas e o/a/e realizador/a/e poderá ins-
crever mais de um trabalho em seu nome, desde que efetue uma 
nova inscrição para cada curta-metragem submetido.
4.4. Caso o material encaminhado para seleção não atenda todas as 
condições desta Chamada Pública, o curta-metragem será desclassi-
ficado.
4.5. Não serão aceitas inscrições de curtas que ainda não foram fina-
lizados (work in progress).
4.6. Cada curta-metragem selecionado receberá o valor de R$520,00 
(quinhentos e vinte reais), referentes à exibição e participação de 
representante do filme em debate após a sessão.
4.7. Receberemos inscrições de qualquer território, desde que no 
dia da sessão de exibição do curta-metragem selecionado uma 
pessoa representante do filme se comprometa a estar presente e 
participar do debate, no Galpão Bela Maré, no Rio de Janeiro - RJ.
4.8. Os curta-metragens selecionados serão exibidos em 04 (quatro) 
sessões seguidas de um longa-metragem cada, que acontecerão res-
pectivamente nos dias 23/02, 09/03, 23/03 e 30/03 de 2023, todas 
com início às 16:00h no Galpão Bela Maré, Rua Bittencourt Sampaio 
nº 169, Maré, Rio de Janeiro-RJ.
4.9. Após cada sessão será realizado um debate sobre o filme, por 
isso é imprescindível a presença de uma pessoa representante do 
curta-metragem no dia da exibição.
4.10. Não serão aceitas inscrições enviadas fora do período apresen-
tado no item 2.1 deste edital.
4.11. Serão desclassificadas as inscrições de obras que veiculem 
conteúdos com discurso de ódio e ideias com teor intolerante dire-
cionadas a grupos sociais, motivadas por preconceitos de qualquer 
natureza.

5. DA SELEÇÃO DOS CURTAS-METRAGENS PARA 
A MOSTRA COMPETITIVA
5.1. A seleção dos curtas-metragens para a Mostra Migrações Perifé-
ricas se dará por meio dos seguintes critérios: a) originalidade da 
proposta; b) domínio no uso da linguagem cinematográfica / audio-
visual; c) relação entre tema ou conteúdo e os aspectos formais da 
obra.
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5.2. Os curta-metragens selecionados serão exibidos em 04 (quatro) 
sessões seguidas de um longa-metragem cada, que acontecerão res-
pectivamente nos dias 23/02, 09/03, 23/03, e 30/03 de 2023, todas 
com início às 16:00h no Galpão Bela Maré, Rua Bittencourt Sampaio 
nº 169, Maré, Rio de Janeiro-RJ.
5.3. A seleção será feita pela comissão organizadora da Mostra Mi-
grações Periféricas, responsável pela análise dos curtas-metragens 
nos critérios desta Chamada Pública, composta por profissionais vin-
culados ao Observatório de Favelas - Galpão Bela Maré.
5.4. A seleção será realizada entre os dias 30 de janeiro a 03 de feve-
reiro de 2023.
5.5. A lista dos filmes e realizadores/as/es selecionados/as/es em 
resultado preliminar para a Mostra Migrações Periféricas será divul-
gada no site www.belamare.org.br bem como em nossas redes 
sociais no dia 03 de fevereiro de 2023.
5.6. A lista dos filmes e realizadores/as/es selecionados/as/es em 
resultado final para a Mostra Migrações Periféricas será divulgada no 
site www.belamare.org.br bem como em nossas redes sociais no dia 
08 de fevereiro de 2023.

6. DA PARTICIPAÇÃO  DE REALIZADORES/AS NA 
SESSÃO 
6.1. Sendo a Mostra Migrações Periféricas também um Encontro de 
Realizadores/as, a seleção do curta-metragem fica condicionada à 
confirmação da participação de pelo menos 1 (um/a/e) representan-
te no evento (participação presencial).
6.2. Poderá vir a ser substituído da Mostra Migrações Periféricas o 
curta-metragem que não indicar e confirmar seu/sua representante 
dentro do prazo previsto neste regulamento.
6.3. A inscrição do curta-metragem neste processo seletivo está con-
dicionada à participação de seu/sua representante no debate que 
acontecerá após a sessão, no Galpão Bela Maré na Rua Bittencourt 
Sampaio nº169, Maré, Rio de Janeiro - RJ.
6.4. O pagamento de R$520,00 (quinhentos e vinte reais) refere-se a 
participação do filme na Mostra bem como de seu/sua representante 
no debate, não cabendo ao Observatório de Favelas cobrir quais-
quer 
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despesas referentes à viagens, hospedagens ou outras que possam 
surgir.
6.5. A comissão organizadora informará por e-mail os documentos 
necessários para o pagamento aos/às representantes responsáveis 
pelo recebimento. Os recursos serão pagos em até 15 (quinze) dias 
após a participação, mediante a emissão de nota fiscal de serviço.
6.6. Cada curta-metragem selecionado receberá no e-mail informa-
do durante a seleção informações acerca da documentação necessá-
ria para a participação e pagamento na Mostra Migrações Periféricas.
6.7. A documentação necessária deverá ser enviada à comissão 
organizadora por e-mail: educativo.belamare@observatoriodefave-
las.org.br impreterivelmente até o dia 07 de fevereiro de 2023, até 
23h59min, último dia previsto para esta etapa de confirmação (horá-
rio de Brasília).

7. DAS OBRIGAÇÕES E DAS DISPOSIÇÕES 
GERAIS
7.1. A Mostra  Migrações Periféricas é um projeto do Observatório de 
Favelas e Galpão Bela Maré através do cineclube CineBela  e sua pro-
gramação está sujeita a mudanças, caso isso ocorra as pessoas res-
ponsáveis pelos curta-met ragens selecionados serão informadas 
antecipadamente.
7.2. Os curtas-metragens selecionados na Mostra Migrações Periféri-
cas serão exibidos no Galpão Bela Maré na rua Bittencourt Sampaio 
nº169, Maré, Rio de Janeiro-RJ.
7.3. Trechos de filmes selecionados poderão ser utilizados para fins 
de divulgação da Mostra Migrações Periféricas, sem objetivos 
comerciais, ficando autorizada a transmissão e/ou reprodução de um 

CONFIRMAÇÃO DE REPRESENTANTE 
DO CURTA NO ENCONTRO

03 a 07 de Fevereiro de 2023
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trecho com no máximo de 15 (quinze) segundos dos filmes selecio-
nados em TV e/ou Internet para divulgação da Mostra, por período 
indeterminado.
7.4. É de responsabilidade única, exclusiva e irrestrita do/a/e  realiza-
dor/a/e com obra inscrita na Migrações Periféricas a observância e 
regularização de toda e qualquer questão relativa aos direitos auto-
rais, conexos e de imagens e de uso de som da voz de pessoas envol-
vidas na obra inscrita, cabendo exclusivamente ao/à mesmo/a/e 
obter o devido consentimento para utilizar, veicular e disponibilizar a 
obra audiovisual contendo o nome, imagem, obras e interpretações 
de terceiros, devendo respeitar integralmente a legislação vigente e 
arcando com o pagamento respectivo em caso de cobrança decor-
rente da exibição na Mostra, se e quando for o caso.
7.5. O Observatório de Favelas e a comissão organizadora não se 
responsabilizam por eventuais falhas técnicas no equipamento ou na 
rede de acesso à internet da pessoa responsável pela inscrição, que 
impliquem em erros no processo de inscrição, e eventualmente 
afetem a participação no processo seletivo, ou por inscrição não efe-
tivada por quaisquer motivos alheios à sua responsabilidade.
7.6. O/a/e realizador/a/e que inscrever sua obra audiovisual na 
Mostra Migrações Periféricas exime, desde já, o Observatório de 
Favelas, o Galpão Bela Maré, bem como quaisquer outras entidades 
financiadoras e apoiadores do projeto de quaisquer responsabilida-
des relativas aos direitos autorais – patrimoniais e morais –, conexos 
e de imagem e de uso de som da voz envolvidos no filme inscrito.
7.7. A inscrição implica automaticamente o conhecimento e a tácita 
aceitação das condições estabelecidas pelo Observatório de Favelas 
e Galpão Bela Maré nesta Chamada Pública, das quais não se 
poderá, em hipótese alguma, alegar desconhecimento.
7.8. A pessoa responsável pela inscrição declara serem verdadeiras 
as informações prestadas no ato da inscrição e deve se comprometer 
a fazer o acompanhamento das atualizações desta Chamada Pública.
7.9. Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não obede-
çam às determinações contidas nesta Chamada Pública ou que con-
tenham informações falsas.
7.10. Em qualquer etapa da seleção, em caso de dúvida, os/as/es 
candidatos/as/es deverão se dirigir à comissão organizadora da 

08



CHAMADA PÚBLICA
SELEÇÃO DE CURTAS-METRAGENS PARA A MOSTRA 

MIGRAÇÕES PERIFÉRICAS CINEBELA - GALPÃO BELA MARÉ

Mostra Migrações Periféricas, através do 
e-mail: educativo.belamare@observatoriodefavelas.org.br
7.11. Os casos omissos, não previstos nesta Chamada Pública, serão 
analisados pela comissão organizadora da Mostra Migrações Perifé-
ricas.

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2023.

Galpão Bela Maré
Rua Bittencourt Sampaio nº169, Maré, Rio de Janeiro
Telefone: (21) 3105-1148
e-mail: educativo.belamare@observatoriodefavelas.org.br
Site: www.belamare.org.br
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