Condições para ser um espaço exibidor na
II Mostra Nacional de Produção Audiovisual Independente
– Circuito Tela Verde

O Circuito Tela Verde é uma mostra nacional de produções audiovisuais sobre experiências em educação
ambiental, para exibição em estruturas educadoras. Utilizando metodologias de educomunicação, os filmes
deverão estimular o debate nas comunidades, contribuindo para a reflexão, e trazendo uma importante
contribuição para compreender como as comunidades tomam parte nos processos da gestão ambiental pública.
PODEM PARTICIPAR
Instituições como escolas, ONGs, cineclubes, empresas, bem como espaços educadores tais como Salas Verdes,
Coletivos Educadores, Pontos de Cultura, bibliotecas ou associações de bairro, cooperativas, núcleos da
sociedade civil organizada e afins, poderão se cadastrar para participarem da II Mostra Nacional de Produção
Audiovisual Independente – Circuito Tela Verde.
Para

tanto,

basta

se

cadastrar

preenchendo

ficha

de

inscrição

disponível

no

blog

http://circuitotelaverde.blogspot.com/
DO COMPROMISSO DA INSTITUIÇÃO
Pede-se a cada futuro espaço exibidor:
A) Indicar pessoa ou equipe responsável pela execução da Mostra no espaço exibidor;
B) Disponibilizar espaço exibidor adequado com cadeiras, bancos, banheiro, etc, para receber o público que
assistirá aos vídeos;
C) Disponibilizar os equipamentos adequados à exibição, como: projetor e telão, ou DVD/Computador e
Televisão, além de equipamento de som se necessário;
D) Dar ampla divulgação ao II Circuito Tela Verde com o apoio do material enviado pelo DEA/SAIC/MMA,
para este fim;
E) Exibir a todos os vídeos enviados no período estipulado, entre junho e

julho de 2010, conforme as

orientações do manual;
F) Promover um debate após a exibição dos vídeos, com o público participante, conforme as orientações do
manual;
G) Promover uma avaliação do evento após o debate, com o público participante e a pessoa e/ou equipe
responsável pela execução da Mostra, conforme as orientações do manual;
H) Sistematizar e encaminhar o relatório de avaliação da Mostra para o Departamento de Educação Ambiental
do Ministério de Meio Ambiente, dentro do prazo estipulado conforme descrito no Manual de Procedimentos
para a exibição da Mostra;
I) Avisar Oficialmente o Departamento de Educação Ambiental do Ministério de Meio Ambiente sobre
eventuais mudanças no endereço, telefone, e-mail e nomes do representante legal, ou do local de exibição,

bem como da equipe e/ou pessoa responsável por executar a Mostra;
J) Indicar Oficialmente ao Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente qual será o
espaço público (Sala Verde, Ponto de Cultura, Biblioteca Pública, etc) que receberá os vídeos
disponibilizados para a II Mostra Circuito Tela Verde, após a exibição no espaço exibidor;
K) Não doar o acervo a terceiros, sem prévia comunicação e respectiva autorização do Departamento de
Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente;
L) Disponibilizar os vídeos, gratuitamente, para consulta e/ou empréstimo para o público interessado, após a II
Mostra Circuito Tela Verde, no espaço público indicado para receber os vídeos;
M) Responder ao MMA solicitações feitas através de correspondência oficial e/ou e-mail

(informações

complementares, diagnósticos e outras);
N) Não comercializar sob qualquer pretexto os vídeos enviados para a execução da II Mostra Circuito Tela
Verde;
O) Permitir e facilitar o acesso de técnicos do MMA e outros por ele designados com o propósito de avaliação e
monitoramento da II Mostra “Circuito Tela Verde”, no período da vigência desta parceria.
DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO MMA
A) Interlocução com a Instituição Parceira, através da equipe técnica responsável pelo Circuito Tela Verde, por
meio de correio eletrônico (fabiana.mauro@mma.gov.br) ou por telefone (61) 2028-1188 e fax (61) 20281757;
B) Fornecimento gratuito do material de divulgação, do manual de procedimentos para a exibição dos vídeos,
promoção do debate com os(as) expectadores(as), avaliação do evento e outras informações pertinentes ao
funcionamento da II Mostra “Circuito Tela Verde” no espaço exibidor;
C) Fornecimento gratuito dos curtas-metragens selecionados para o II Circuito Tela Verde que, após sua
exibição, deverão compor o acervo do espaço exibidor, ou de outro espaço público indicado pela instituição
responsável pela exibição;
D) O Departamento de Educação Ambiental responderá à solicitação da instituição parceira quanto a
participação de seus técnicos em eventos promovidos paralelamente à Mostra no espaço exibidor, como:
inauguração, seminário, palestra, etc.

Brasília, 25 de fevereiro de 2010
Departamento de Educação Ambiental /
Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental /
Ministério do Meio Ambiente

