
 

6º Curso de Cinema Ambiental (CUCA). Seleção: Edital simplificado 

Inscrições abertas para o 6º CUCA (seleção) 

 

O Núcleo de Arte, Mídia e Educação (AME) da UFRJ – Macaé, Campus Prof. Aloísio 

Teixeira, abre o processo seletivo para o 6º Curso de Cinema Ambiental (CUCA), que 

acontecerá entre os dias 12 e 16 de agosto de 2013, das 9h às 17h30min.  

O CUCA visa proporcionar aos integrantes (alunos, professores e técnicos da UFRJ e a 

comunidade externa) um contato direto com as técnicas e a metodologia da produção de um 

filme documentário. Com isso esperamos produzir, durante uma semana de imersão, um 

registro esteticamente bonito, simples e acima de tudo o mais próximo possível da verdade do 

personagem registrado. 

Os filmes produzidos neste projeto buscam uma compreensão da relação entre 

sociedade, natureza e a implementação das políticas públicas ambientais. As filmagens serão 

realizadas no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e a montagem do filme será realizada 

nas dependências do Núcleo de Arte, Mídia e Educação (AME), Polo Barreto 

(NUPEM/UFRJ).  

Os produtos do CUCA serão catalogados na Biblioteca Nacional, na Agência Nacional 

de Cinema (ANCINE) e farão parte do acervo audiovisual da UFRJ Macaé.   

 

Disposições Gerais 

 

O Curso é totalmente gratuito e possui carga horária de 40h (quarenta horas). O CUCA 

é construído por uma equipe formada por professores e alunos da UFRJ Macaé e convidados 

externos (profissionais do audiovisual, pesquisadores e professores universitários).  

Alguns dos conteúdos desenvolvidos são: produção, técnicas de filmagem e fotografia, 

manipulação de áudio, roteiro, montagem (edição) e pós-produção. Ao final do curso, todos os 

participantes que apresentarem frequência superior a 75% no curso receberão um certificado.  

 

SELEÇÃO – 6º CUCA 

 

Para participar do 6º CUCA todos os interessados deverão participar de um processo de 

seleção simplificado.  

 

1. Vagas e clientela 

 

1.1. Serão oferecidas oito (8) vagas para o curso; 

1.2. Todos os candidatos serão submetidos a processo seletivo único; 

1.3. A Coordenação do CUCA reserva-se o direito de não preencher o total de vagas 

oferecido. 

 

2. Inscrições  

 

2.1 Período das inscrições online 



 

6º Curso de Cinema Ambiental (CUCA). Seleção: Edital simplificado 

a) As inscrições serão realizadas no período de 01 de julho de 2013 a 31 de julho de 2013; 

b) O candidato deverá preencher a ficha de inscrição disponível no site www.cuca.bio.br, 

na aba próximos cursos; 

c) Enviar a ficha de inscrição preenchida para o email cuca@macae.ufrj.br até o dia 31 de 

julho de 2013. 

d) ATENÇÃO: As fichas de inscrição enviadas após o dia 31 de julho de 2013 não serão 

consideradas. 

 

2.2  O envio da ficha de inscrição não garante o direito à vaga. 

 

2.3  O resultado da primeira etapa estará disponível no site www.cuca.bio.br a partir do dia 

5 de agosto de 2013.   

 

3. Seleção presencial 

 

3.1 Os candidatos selecionados na primeira etapa (inscrição online) participarão de uma 

entrevista com os organizadores do CUCA no dia 8 de agosto de 2013 na sala do 

Núcleo de Arte, Mídia e Educação (AME), localizado nas dependências do Núcleo 

em Ecologia e Desenvolvimento Sócio-Ambiental de Macaé (NUPEM/UFRJ), Av. 

São José do Barreto, nº 764, Bairro São José do Barreto, Macaé (RJ).  

  

3.2  Os horários das entrevistas estarão disponíveis no site www.cuca.bio.br a partir do dia 

5 de agosto de 2013. 

 

4. Resultado final 

 

O resultado final dos selecionados para participar do 6º CUCA estará disponível no site 

www.cuca.bio.br, na aba próximos cursos, no dia 09 de agosto de 2013. 

  

5. Calendário: etapas da seleção. 

 

Etapas Data Local 

1ª etapa: inscrição online 01 de julho a 31 de julho de 

2013 

www.cuca.bio.br 

Resultado da 1ª seleção 05 de agosto de 2013 www.cuca.bio.br 

2ª etapa: presencial 08 de agosto de 2013 NUPEM/UFRJ 

Resultado final 09 de agosto de 2013 www.cuca.bio.br 

 

Para informações adicionais entrar em contato pelo e-mail: cuca@macae.ufrj.br  
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