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001/18  
 Para Pequenos 
Grandes Ouvintes 

ED.2143 – 08/03/18 

O projeto consiste na gravação de um CD 
com composições de Schumann e 
Debussy dedicadas à criança e 
interpretadas no piano por Alexandre 
Dietrich, será realizado um recital 
noturno no TAC e três recitais didáticos 
para crianças da rede municipal de 
ensino com entrada franca e distribuição 
gratuita de CDs. 

(48)988295121 R$67.850,00 

010/18  
 Iguarias – Histórias e 
Receitas Acessíveis 

ED.2143 – 08/03/18 

Uma série audiovisual, para a internet, 
com 08 episódios de aproximadamente 
10 minutos cada. Tem como objetivo 
resgatar a identidade cultural 
gastronômica de Florianópolis e 
acessível para surdos, com intérprete de 
libras. 

(48)999152827 R$108.460,00 

011/18  
 1º Congresso 
Brasileiro dos 
Trabalhadores do 
AudioVisual e Cinema 

ED.2143 – 08/03/18 

Propõe a realização do 1° Congresso 
Brasileiro dos Trabalhadores do 
Audiovisual e Cinema, de 08 a 11 de 
outubro de 2018, no Centro de Eventos 
da UFSC. Evento de abrangência nacional 
que visa a promoção de atividades 
culturais e profissionais da Industria 
Cinematográfica, conforme programação 
previa apresentada. Sem outros aportes 
financeiros o Projeto tem previsão de 
inicio em 12/12/2017 e término em 
12/02/2019. 

(48)999220329 R$199.820,32 

016/18 
 Nascida Sem Asas 

ED.2143 – 08/03/18 
Realização de filme curta-metragem em 
animação de 10 minutos, através da 
técnica de computação gráfica 3D. 

(48)991163411 R$199.700,00 
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Finalização em HD, 100 cópias em DVD. 
Foi contemplado pelo Edital Catarinense 
de Cinema de 2014 e Lei Rouanet. 

018/18  
TV Bilica 

ED.2143 – 08/03/18 

Série em vídeo com 12 capítulos de 12 
minutos aproximadamente, sem outros 
aportes financeiros e com previsão de 
inicio em 01/03/2018 e termino em 
30/08/2019. 

(48)991568920 R$27.000,00 

022/18 
Sessões Animadas 
2018 

ED.2143 – 08/03/18 

Disponibilizar sessões de cinema e 
oficinas para o público infantil. Todas as 
atividades são gratuitas. As sessões de 
cinema serão realizadas no Cinema 
Cinesystem e as oficinas nos CCFVs 
(centros de convivência e fortalecimento 
de vínculos de crianças e adolescentes). 
O período de realização do projeto está 
previsto para maio de 2018 a dezembro 
de 2018. 

(48)999629080 R$106.790,00 

007/18  
Areias 

ED.2154 – 26/03/18 

Realização de filme documentário média-
metragem de 52 minutos sobre o 
passado e o presente da comunidade 
“Areias do Campeche” através de 
fragmentos da história de personagens 
representativos que nela vivem. 

(48) 32071328 R$117.078,37 

 


