
 

 

EDITAL FIAM N°001/2021 

PRÊMIO PROTAGONISMO AMAZÔNICO NO CINEMA 

ADITIVO Nº04 

 

O Pró-Reitor da Cultura, Comunidade e Extensão (Procce), no uso de suas atribuições 

conferidas pela Portaria Nº242/GR-Ufopa, de 10 de abril de 2018, e consoante as 

disposições legais e estatutárias vigentes, considerando os princípios que regem a 

Administração Pública, entre os quais, a legalidade, a publicidade e a transparência com 

o uso dos recursos públicos; 

 

Resolve: 

ALTERAR O CRONOGRAMA descrito no item 25, ficando ajustados os prazos para 

entrega do relatório final e pagamento da segunda parcela da premiação aos que 

cumpriram todas as etapas previstas no edital, da seguinte forma: 

 

Onde se lê: 

25. CRONOGRAMA 

PERÍODO  ATIVIDADES 

07 de junho de 2021 Lançamento do Edital  

07 de junho a 25 de julho de 2021 Período de Inscrições (49 dias) 

26 a 28 de julho de 2021  Etapa 1 - Habilitação das Inscrições por Comissão Técnica 

28 de julho de 2021  Resultado Preliminar da Habilitação 

29 e 30 de julho de 2021 Prazo para recursos (02 dias) 

02 de agosto de 2021 Resultado Final da Habilitação 



 

02 a 06 de agosto de 2021 Etapa 2 - Seleção pela Comissão Julgadora Ad Hoc 

10 de agosto de 2021 Resultado Preliminar dos Classificados 

11 e 12 de agosto de 2021  Prazo para recursos (02 dias) 

13 de agosto de 2021 Resultado Final dos Classificados 

16 a 20 de agosto de 2021 Período de convocação entrega de documentos (05 dias úteis) 

23 de agosto de 2021  Divulgação dos habilitados para assinatura dos contratos, locais e 

datas de agendamento (Ato de confirmação de documentação) 

24 a 27 de agosto de 2021 Período Assinatura dos Contratos  

30 de agosto a 03 de setembro de 

2021 

Prazo para pagamento da primeira parcela prêmio (05 dias úteis) 

De 04 de setembro a 18 de novembro 

de 2021 

Período de execução dos projetos audiovisuais (75 dias)  

A partir de 18 de novembro até 03 de 

dezembro de 2021 

 

Entrega do curta-metragem finalizado e Avaliação por Curadoria; 

Transmissões nas redes sociais;  

Exibição gratuita online; 

Entrega do Termo de Autorização de Uso Gratuito de Obra Intelectual 

(Anexo 11).  

De 07 a 11 de dezembro de 2021 Entrega do relatório final (Anexo 10) 

14 de dezembro de 2021 Publicação no site da FIAM da lista de documentários finalizados e 

início do pagamento da segunda parcela do prêmio (05 dias úteis) 

De 13 a 17 de dezembro de 2021 Entrega do relatório final e prestação de contas para Ministério do 

Turismo/ Secretaria Nacional do Audiovisual (Responsabilidade da 



 

FIAM / UFOPA).  

 

 

Leia-se: 

25. CRONOGRAMA 

PERÍODO  ATIVIDADES 

07 de junho de 2021 Lançamento do Edital  

07 de junho a 25 de julho de 2021 Período de Inscrições (49 dias) 

26 a 28 de julho de 2021  Etapa 1 - Habilitação das Inscrições por Comissão Técnica 

28 de julho de 2021  Resultado Preliminar da Habilitação 

29 e 30 de julho de 2021 Prazo para recursos (02 dias) 

02 de agosto de 2021 Resultado Final da Habilitação 

02 a 13 de agosto de 2021 Etapa 2 - Seleção pela Comissão Julgadora Ad Hoc 

16 de agosto de 2021 Resultado Preliminar dos Classificados 

17 e 18 de agosto de 2021  Prazo para recursos (02 dias) 

19 de agosto de 2021 Resultado Final dos Classificados 

20 a 26 de agosto de 2021 Período de convocação entrega de documentos (05 dias úteis) 

27 de agosto de 2021  Divulgação dos habilitados para assinatura dos contratos, locais e 

datas de agendamento (Ato de confirmação de documentação) 

30 de agosto a 02 de setembro  Período Assinatura dos Contratos  



 

de 2021 

03 a 10 de setembro de 2021 Prazo para pagamento da primeira parcela prêmio (05 dias úteis) 

De 06 de setembro a 19 de novembro 

de 2021 

Período de execução dos projetos audiovisuais (75 dias)  

A partir de 19 de novembro até 03 de 

dezembro de 2021 

 

Entrega do curta-metragem finalizado e Avaliação por Curadoria; 

Transmissões nas redes sociais;  

Exibição gratuita online; 

Entrega do Termo de Autorização de Uso Gratuito de Obra Intelectual 

(Anexo 11).  

De 07 a 15 de dezembro de 2021 Entrega do relatório final (Anexo 10) 

16 de dezembro de 2021 Publicação no site da FIAM da lista de documentários finalizados e 

início do pagamento da segunda parcela do prêmio (05 dias úteis) 

De 13 a 17 de dezembro de 2021 Entrega do relatório final e prestação de contas para Ministério do 

Turismo/ Secretaria Nacional do Audiovisual (Responsabilidade da 

FIAM / UFOPA).  

 

 

Santarém, 10 de novembro de 2021. 

 

 

 

Marcos Prado Lima 

Pró-Reitor da Cultura, Comunidade e Extensão 
Portaria Nº242/GR-Ufopa, de 10 a abril de 2018.  


