Anexo 1:
Tabela Consolidada de Serviços
Na tabela abaixo você encontra um resumo das principais informações dos serviços oferecidos pelo CTAv:

Serviços

Apoio a
Mostras e
Festivais

Descrição/
Finalidade:

Apoiar
mostras e
festivais
nacionais com
a concessão
de prêmios,
empréstimo
de filmes e/ou
curadoria.

Forma de
prestação
de
serviço
(presenci
al, virtual,
correios,
telefone)
Virtual

Canais de
acesso
(locais e
formas)

Solicitação pelo
email:
festivais.ctav@
cultura.gov.br

Requisitos,
documentos
e
informações
necessárias
para acessar
o serviço.
Para Curadoria:
Apresentação ou
release sobre a
mostra/festival,
informar a
quantidade de
filmes e seus
respectivos
gêneros.
Para Empréstimo
de cópias:
Entrega de
material virgem
do mesmo
formato que o
desejado e termo
de autorização
do detentor dos
direitos autorais
caso a cópia não

Tempo de
Formas de
Principais
espera para comunicação
etapas para o atendimento/ entre o CTAV
Setor
processamento
prazo para
eo
Responsável
do serviço
realização
interessado
dos serviços
no serviço
- Solicitação junto à
CODIF
- Avaliação da
solicitação
- Concessão ou não
do apoio

Dúvidas: até 7
dias úteis
__
Curadoria: Até 7
dias úteis
Empréstimo de
cópias de filmes:
- Suporte em
digital: Até 7
dias úteis
- Suporte em
bitola: Até 15
dias úteis
Prêmio CTAv:
Até 5 dias úteis

Email e telefone

Coordenação de
Difusão

Área de
atuação

Apoio à
circulação e
a produção

Empréstimo de
Equipamentos

Disponibilização de
equipamentos
em regime de
empréstimo

Presencial
ou por
portador do
requerente

Inscrição no site:
www.ctav.gov.br
na aba
Serviços/Emprésti
-mo de
equipamentos

pertença ao
CTAV.
Para o Prêmio
CTAV:
Apresentação ou
release sobre a
mostra/festival,
indicação das
categorias e
respectivos
prêmios
destinados a
elas.
Requisitos:
Disponibilidade
de equipamentos
Documentação:
Termo de
compromisso
PESSOA FÍSICA
-Xerox da CI do
Diretor
-Xerox do CPF do
Diretor
-Xerox do Comp.
de Residência do
Diretor
PESSOA
JURÍDICA
- Xerox do
Contrato social
-Cartão de CNPJ
-Xerox da CI dos
sócios
-Xerox do CPF
dos sócios

- Inscrição através
do site do CTAv
- Avaliação pela
Comissão de
Seleção
- Divulgação do
resultado
- Entrega dos
documentos e do
termo de
compromisso
assinado
- Prestação do
serviço

Até 7 dias úteis
__
A execução
poderá ser
marcada de 1 a
12 semanas a
partir da
divulgação do
resultado.

Email e telefone

Coordenação
Técnica

Apoio à
produção

Empréstimo de
Kit Alexa e
SI-2K

Disponibilização de
equipamentos
em regime de
empréstimo

Presencial
ou por
portador do
requerente

Inscrição via
formulário
específico
disponibilizado no
site:
www.ctav.gov.br
na aba
serviços/Emprésti
-mo de kit Alexa
ou SI-2k

Mixagem

Molde da
forma
definitiva do
som da obra
cinematográfi
-ca

Presencial

Inscrição no site:
www.ctav.gov.br
na aba
Serviços/Mixage
m

Requisitos:
Disponibilidade
de
equipamentos,
capacidade
técnica de operar
o equipamento e
contratação do
seguro.
Documentação:
Termo de
Compromisso
PESSOA FÍSICA
-Xerox da CI do
Diretor
-Xerox do CPF do
Diretor
-Xerox do Comp.
de Residência do
Diretor
PESSOA JURÍDICA
- Xerox do
Contrato social
-Cartão de CNPJ
-Xerox da CI dos
sócios
-Xerox do CPF
dos sócios
Requisitos:
O filme estar
com a edição de
som finalizada e
deve se fazer o
envio de 3 cópias
do filme já
editado para

- Inscrição através
do site do CTAv
- Avaliação pela
Comissão de
Seleção
- Divulgação do
resultado
- Entrega dos
documentos e do
termo de
compromisso
assinado e do
comprovante de
contratação de
seguro
- Prestação do
serviço

Até 7 dias úteis
A execução
poderá ser
marcada de 1 a
12 semanas a
partir da
divulgação do
resultado.

Email e telefone

Coordenação
Técnica

Apoio à
produção

- Inscrição no site
do CTAV
- Avaliação pela
Comissão de
Seleção
- Divulgação dos
resultados
- Envio de

Até 7 dias úteis
-A execução
poderá ser
marcada de 1 a
12 semanas a
partir da
divulgação do

Email e telefone

Coordenação
Técnica

Apoio à
produção

Outros
Serviços

Disponibilizaç
ão de truca,
moviola e/ou
realização de
transcrição de
som

Presencial

Solicitação pelo
email:
Atendimento.
ctav@cultura.gov.
br

avaliação.
Documentação
Termo de
Compromisso
PESSOA FÍSICA
-Xerox da
Carteira de
Identidade do
Diretor
-Xerox do CPF do
Diretor
-Xerox do
Comprovante de
Residência do
Diretor
PESSOA JURÍDICA
- Xerox do
Contrato social
-Cartão de CNPJ
-Xerox da
Identidade dos
sócios da
empresa
-Xerox do CPF
dos sócios da
empresa
Requisitos:
Disponibilidade
de equipamentos
e condições
técnicas

Pesquisa

Atendimento

Presencial,

Solicitação pelo

Documentação:

documentos e do
termo de
compromisso
assinado
- Prestação do
serviço

resultado.

- Contato com a
Coordenação
Técnica
- Avaliação da
disponibilidade de
equipamentos e de
pessoal
- Prestação do
serviço
-Enviar email com

Até 7 dias úteis

Email e telefone

Coordenação
Técnica

Apoio à
produção

Até 5 dias úteis

Email,

Coordenação de

Apoio à

aos usuários
internos e
externos
acerca de
acesso a
documentos,
cópias e
informações
sobre cinema
e audiovisual

Transfer

Transferência
do formato
digital para
película

virtual e
telefone

Presencial

email
pesquisa.ctav@cu
ltura.gov.br

Inscrição no site:
www.ctav.gov.br
na aba
Serviços/Transfer
35mm

-Assinatura do
Termo de Cessão
junto ao CTAv
em caso de
utilização de
material de
filmes que o
CTAv detenha os
direitos
patrimoniais e
que estejam sob
sua guarda.
-Autorização do
produtor/ diretor
responsável no
caso de filmes
que o CTAv não
possua os
direitos
patrimoniais,
mas que estejam
sob sua guarda.
___
Fornecer a mídia
acordada (DVD,
fita HDCam, fita
Betacam,...)
Requisitos:
Edição finalizada
e de acordo com
os critérios prérequisitos.
Condições de
arcar com a
finalização do

solicitação para a
pesquisa.
-Preencher o
formulário.
-Concordar e
assinar o Termo de
Cessão.
-Entregar a mídia
para a gravação e
retirá-la quando
pronta.

para o
atendimento e
15 dias úteis
para a execução.

pessoalmente e
telefone

Difusão

difusão e a
pesquisa.

- Inscrição pelo site
do CTAv
- Avaliação pela
Comissão de
Seleção
- Divulgação do
Resultado
- Envio dos

Até 7 dias uteis
-A execução
poderá ser
marcada de 1 a
12 semanas a
partir da
divulgação do

Email e telefone

Coordenação
Técnica

Apoio à
circulação e
preservação

transfer.
Envio de 3 cópias
do filme.
Documentação
Termo de
Compromisso
PESSOA FÍSICA
-Xerox da
Carteira de
Identidade do
Diretor
-Xerox do CPF do
Diretor
-Xerox do
Comprovante de
Residência do
Diretor
PESSOA JURÍDICA
- Xerox do
Contrato social
-Cartão de CNPJ
-Xerox da
Identidade dos
sócios da
empresa
-Xerox do CPF
dos sócios da
empresa

documentos e do
termo de
compromisso
assinado
- Prestação do
serviço.

resultado.

Visionamento
de Mixagem

Conferência
do material já
mixado em
estúdio

Presencial

Inscrição no site:
www.ctav.gov.br
na aba
Serviços/Mixage
m

Requisitos:
Edição de som
finalizada.
Envio de 3 cópias
do filme.
Indicar mixador
apto para operar
o equipamento
de mixagem
.
Documentação
-Termo de
compromisso
PESSOA FÍSICA
-Xerox da C.I. do
Diretor
-Xerox do CPF do
Diretor
-Xerox do
Comprovante de
Residência do
Diretor
PESSOA
JURÍDICA
- Xerox do
Contrato social
-Cartão de CNPJ
-Xerox da C.I. dos
sócios da
empresa
-Xerox do CPF
dos sócios

- Inscrição
- Avaliação pela
comissão de
seleção
- Divulgação dos
resultados
- Envio de
documentos e do
termo de
compromisso
assinado
- Prestação do
serviço

Até 7 dias úteis
-A execução
poderá ser
marcada de 1 a
12 semanas a
partir da
divulgação do
resultado.

Email e telefone

Coordenação
Técnica

Apoio à
produção

O Programa
de Apoio à
Participação
de Filmes
Brasileiros em
Festivais
Internacionais
- Ancine

Apoiar a
participação
de filmes
brasileiros em
festivais
internacionais
através de
concessão de
cópias
legendadas
e/ou seu
transporte.

Virtual

Solicitação pelo
email:
programa.
apoio@ancine.
gov.br

Requisitos:
Convite oficial
para participação
da obra em um
dos festivais
internacionais
apoiados pela
Ancine.
Requerimento
feito em até 30
dias antes do
início do festival.
Documentos:
Documentação e
dados do diretor
e do filme.
Poderá ser
requerida a lista
de diálogos.

- Solicitação junto à
Ancine
- Avaliação da
Ancine
- Operacionalização
do serviço

Dúvidas: Até 7
dias úteis.
Tradução: Até 7
dias úteis
Pietagem: Até 5
dias úteis
Confecção de
cópia: Até 5 dias
úteis
Envio da cópia
ao festival: Até 5
dias úteis

Email e telefone

Coordenação de
Difusão

Apoio à
circulação e
à produção

