
 

REGULAMENTO DA 4ª OFICINA FRANCO-BRASILEIRA DE ROTEIROS AUDIOVISUAIS 

 

1. 4ª OFICINA FRANCO-BRASILEIRA DE ROTEIROS AUDIOVISUAIS  

A 4ª OFICINA FRANCO-BRASILEIRA DE ROTEIROS AUDIOVISUAIS, realizada no âmbito do Festival Varilux de 
Cinema Francês com o apoio direto da Empresa Distribuidora de Filmes S.A. – Riofilme e da ABPITV 
(Associação Brasileira de Produtores Independentes de Televisão) tem como objetivo proporcionar a 
roteiristas e realizadores brasileiros a oportunidade de aprimorar suas habilidades para além do ensino 
meramente teórico. Em parceria com o Conservatório Europeu de Escrita Audiovisual, escola parisiense que se 
tornou referência para a formação de roteiristas de TV na França.  

Nessa edição a oficina terá como tema a escrita de séries para televisão, propondo análises e abordando o 
modo de funcionamento da escrita de séries, a fim de revelar as ferramentas necessárias para garantir uma 
boa direção artística da escrita, construir arcos narrativos sólidos, aprimorar a caracterização dos personagens, 
gerir as intrigas e os episódios da melhor forma. Unindo teoria e prática, visa favorecer as trocas de 
experiências reais entre palestrantes europeus, com larga experiência no ramo cinematográfico e de TV, e 
profissionais brasileiros, contribuindo para estimular o intercâmbio de conhecimentos e incentivar 
coproduções futuras entre Europa e Brasil.  

Sob a orientação de François Sauvagnargues, especialista de ficção e diretor geral do Festival International de 
Programmes Audiovisuels - FIPA de Biarritz, França, a oficina será orientada por:  

Claire Barré 

Formada como atriz no Cours Simon e como roteirista no CEEA, inicia sua carreira na TV na série Les 
Minikeums. Foi laureada quatro vezes com a assistência à escrita do Fundo de Assistência à Inovação 
Audiovisual pelo órgão francês CNC – Centro Nacional do Cinema. Além de formadora em oficinas do CEEA, da 
FÉMIS e da Universidade Paris X. Claire atualmente desenvolve vários projetos para televisão e cinema. Em 
2014 recebeu o premio Sopadin de melhor roteiro por seu roteiro sobre a esposa de Oscar Wilde, Uma esposa 
ideal. Recentemente publicou seu primeiro romance, Ceci est mon sexe e seu segundo livro, Baudelaire, le 
diable et moi, foi lançado em 2015. 

Corinne Klomp 

É roteirista de cinema e TV, além de ser autora teatral premiada pela Fondation J.M. Bajen em 2012 como 
autora revelação pela obra Une saine inquiétude. No cinema o roteiro da obra Gueule D’Emploi, escrito 
juntamente com Pierre Leyssieux recebeu o prêmio de melhor roteiro de longa-metragem no Festival do Filme 
Europeu de Bruxelas em 2006. A roteirista tem um currículo extenso, composto por 12 obras cinematográficas, 
entre curtas, documentários, longas e séries para tv, além de diversas peças teatrais e experiências cênicas.  

 

Patrick Vanetti 

Patrick Vanetti, roteirista, diretor do CEEA – Conservatório Europeu de Escrita Audiovisual – e chefe do 
departamento de formação de longa duração e formação profissional de curta duração no CEEA. Licenciado em 
estudos teatrais pela Sorbonne Nouvelle/Paris III, estreia como roteirista com a série de desenho animado 
Michel Vaillant, baseado na obra da revista em quadrinhos de Jean Graton, tendo escrito mais de 70 episódios 
para a série. Desenvolveu episódios de séries e filmes para TV. No cinema colaborou no roteiro de A terra vista 
do céu de R.Delourme, a partir das fotos de Yann Arthus-Bertrand. 

Em 2007, ano em que é nomeado diretor do CEEA, também é laureado pelo Fundo de Assistência à Inovação 
do Centro Nacional de Cinema (CNC) para um projeto de série 12x52’ intitulada V.O, desenvolvida em 2011 sob 
a liderança de Gérard Carré junto à produtora Images et Compagnie para France Télévisions com o título Fort 
Saïda. Em 2010 adaptou o romance de Guy de Maupassant, O Albergue, sob a forma de um curta-metragem 
de animação de 24 minutos, produzido por Folimages e Arte France, dirigido por Izù Troin com o título Ceux 
d´en Haut. O curta metragem recebeu inúmeros prêmios na Europa, entre eles o de melhor filme para 
adolescentes no Festival Ale Kino na Polônia. 



 

 

1.1. As oficinas serão ministradas em francês com serviço de tradução simultânea para o português. 

 

2. Inscrições  

2.1. O período de inscrição será de 27 de abril de 2015 a 15 de maio de 2015.  

2.2. A inscrição deve ser realizada através do preenchimento da ficha disponível neste 
http://goo.gl/forms/ILVDXMtXvh até a data de encerramento citada no item 2.1. 

2.3. Para participar do processo de seleção, o candidato deverá preencher completamente a ficha de inscrição, 
com o seguinte conteúdo:  

- Dados para contato (nome, endereço, telefone, e-mail); 

- Currículo resumido; 

- Storyline; 

- Sinopse em até duas páginas do projeto e/ou argumento da série; 

- Links para trabalhos disponíveis online (caso existam), em vídeo ou texto; 

- Opcional – Projeto completo em inglês.  

- Informar se é membro da ABPITV; 

- Informar se aceita disponibilizar o projeto na plataforma digital da OFICINA FRANCO-BRASILEIRA DE ROTEIROS 
AUDIOVISUAIS. 

 

2.4 As inscrições estão abertas para profissionais de todo o território nacional, mas a oficina acontece 
presencialmente na cidade do Rio de Janeiro.  

 

3. Seleção  

3.1. Serão selecionados 40 participantes. A escolha dos profissionais selecionados será feita pelo coordenador 
da oficina, François Sauvagnargues, e o critério será a trajetória dos participantes na área audiovisual e, 
principalmente, no desenvolvimento de roteiros. Os selecionados receberão um e-mail de confirmação. A lista 
dos selecionados será publicada no site http://variluxcinefrances.com e divulgada nas mídias sociais do festival 
no dia 22/05/2015.  

 

3.2. Para aqueles que forem selecionados, há a opção de envio do projeto e/ou argumento em inglês para que 
seja objeto de leitura do formador com a finalidade de consultoria mais personalizada para o participante. O 
envio deste conteúdo deverá ser feito impreterivelmente até o dia 01/06/2015 para o email: 
educativo@bonfilm.com.br 

 

4. Datas e dinâmica  

4.1. Os encontros acontecerão em auditório localizado no Hotel Sofitel,  Av.Atlântica,4240 – Copacabana - Rio 
de Janeiro, no período de 08 a 13/06/2015, no horário integral das 9h às 18h, com intervalo para o horário de 
almoço entre 13h e 14h. É imprescindível que os participantes tenham disponibilidade total nessas datas e 
horário.  

 



 

4.2. A presença dos participantes é obrigatória em todos os encontros da oficina, condição para o 
recebimento do certificado.  

 

4.3. As despesas referentes ao transporte, estadia e alimentação de participantes que residam fora 
da cidade do Rio de Janeiro, e os custos de transportes e alimentação dos residentes na cidade não serão 
cobertos pelo Festival sendo de inteira responsabilidade do próprio participante.  

 

5. Direito de Imagem  

5.1. Os participantes permitem que sejam utilizadas suas imagens e áudio para fins de divulgação e promoção 
do evento e seus parceiros. Essa divulgação não tem caráter comercial.  

 

6. Investimento  

6.1. O valor da taxa de inscrição é de R$300,00 (trezentos reais). 

 

6.2. Membros da ABPITV pagarão o valor promocional de R$200,00 (duzentos reais). 

 

 6.3. A taxa de inscrição deverá ser paga mediante depósito bancário identificado, após a confirmação de 
seleção, entre os dias 22/05/2015 a 27/05/2015, como condição de garantia da vaga na oficina.  

 

6.4. O comprovante de pagamento deverá ser enviado até a data citada no item 6.3  para o email: 
educativo@bonfilm.com.br 

 

7. Plataforma digital de projetos 

7.1. Será disponibilizada uma plataforma online para exposição dos projetos selecionados e participantes para 
das OFICINAS FRANCO-BRASILEIRA DE ROTEIROS AUDIOVISUAIS, com o intuito de ser uma vitrine e 
intensificar o intercâmbio profissional. A adesão não é obrigatória. 

 

8. Regulamento e certificação  

8.1. Ao final da oficina todos os participantes receberão um certificado de participação, desde que o programa 
da oficina tenha sido completado de forma integral.  

 

8.2. O envio da ficha de inscrição da 4ª OFICINA FRANCO-BRASILEIRA DE ROTEIROS AUDIOVISUAIS implica na 
aceitação completa deste regulamento.  

 

Casos omissos serão deliberados pela organização.  

 

ATENCIOSAMENTE,  

 

BONFILM PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL LTDA. 


