
 

PROGRAMA RECAM CAPACITAÇÃO PMES 

 
III Convocatória para Espaços de Formação Audiovisual 

 

A RECAM (Reunião Especializada de Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do 

MERCOSUL) é um órgão consultor do MERCOSUL na temática cinematográfica e 

audiovisual, formado pelas Autoridades governamentais dos Estados-Nação na matéria. 

Seu objetivo principal é avançar no processo de integração das indústrias 

cinematográficas e audiovisuais da região (www.recam.org).  

 

Em consonância com o seu Programa de Trabalho, no eixo da Capacitação para 

pequenas e médias empresas (PMEs) do MERCOSUL, a RECAM abre sua terceira 

convocatória para os Espaços de Formação Audiovisual do MERCOSUL, aos 

interessados em participar do presente Programa.  

 

Consiste em 1 Bolsa (500 dólares) para um assistente e 1 passagem regional para um 

orientador (no valor máximo de 1.000 dólares).  

 

 

QUEM PODE PARTICIPAR 

 

Todo aquele Laboratório, Oficina e/ou Espaço de Formação Cinematográfico com sede no 

MERCOSUL, onde participem projetos cinematográficos sul-americanos (MERCOSUL e 

Associados).  

 

Dar-se-á prioridade àqueles espaços com foco regional que recebam roteiros ou projetos 

em desenvolvimento. Esta III Convocatória é para projetos a serem desenvolvidos durante 

o segundo semestre de 2017. Uma vez selecionado o evento sede, será enviado o 

formulário de aplicação para as PMEs selecionadas para a concessão da Bolsa.  

 

 

INSCRIÇÕES 

 

Aqueles Espaços de Formação que estiverem interessados em participar desta 

convocatória deverão completar o seguinte FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO e enviar um 

e-mail para capacitacion@recam.org (com cópia para setrecam@gmail.com) com as 

informações adicionais consideradas apropriadas (imagens, desenhos, edições 

anteriores).  

 

As inscrições permanecerão abertas até segunda-feira 12 de junho de 2017.  

 

 

 

http://www.recam.org/
mailto:capacitacion@recam.org
mailto:setrecam@gmail.com


 

 

SELEÇÃO 

 

Os Espaços de Formação serão selecionados pela RECAM em consulta com a 

Autoridade Nacional do país sede. Serão avaliadas as postulações considerando a 

qualidade da proposta, a pertinência da Capacitação e a necessidade de apoio.  

 

Serão selecionados até 2 Espaços por Semestre, sendo esta a III Convocatória para o 

segundo semestre de 2017.  

 

 

MAIS INFORMAÇÕES  

 

Para conhecer mais sobre a RECAM e suas atividades: 

www.recam.org 

Facebook/Recam 

Twitter/Recam 

http://www.recam.org/
http://www.facebook.com/recam.mercosur
http://www.twitter.com/recam_mercosur

