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Comitê de Investimentos do Fundo Setorial do Audiovisual 

Ata da avaliação dos Recursos da Pré-seleção da  
Chamada Pública MCT/FINEP/FSA/PRODECINE 01/2008. 

 
No dia 06 de agosto de 2009, ocorreu reunião ordinária deliberativa do Comitê de 
Investimento do Fundo Setorial do Audiovisual, realizada na sede da ANCINE, Avenida 
Graça Aranha, 35, na cidade do Rio de Janeiro, com a participação do Comitê de 
Investimento do Fundo Setorial do Audiovisual, composto dos seguintes membros 
presentes: Felipe Rodrigues Dias Vogas, Vinicius Clay Araujo Gomes (suplente) e 
Rodrigo Albuquerque Camargo, como representantes da ANCINE instituídos pela 
Portaria nº 93/09 e Renato Jevoux de Carvalho, Cristina Valente e Murilo Azevedo 
Guimarães como representantes da FINEP, instituídos pela Portaria da FINEP 
POR/PRES/Nº 056/2009 de 07/05/2009. 
 
A reunião ocorreu em função da análise de dois recursos interpostos à avaliação das 
propostas na fase de pré-seleção da Chamada Pública MCT/FINEP/FSA – PRODECINE – 
01/2008 (“Chamada Pública”). Um recurso é referente ao projeto de protocolo 96, que 
encontrava-se em diligência conforme descrito na Ata da reunião do Comitê de 
Investimento, realizada nos dias 21 e 22 de julho de 2009. O outro recurso é referente 
ao projeto de protocolo 60, recebido no protocolo da FINEP no dia 27 de julho de 
2009. O terceiro recurso é referente ao projeto de protocolo 97, solicitando 
reconsideração de nota atribuída na fase de pré-seleção. 
 
I - Foram debatidos os itens da pauta e tomadas as decisões a seguir relatadas:  
 

1. Quanto ao projeto de protocolo 96, foi constatado não ter havido formalização 
de recurso por parte do proponente, após o envio de comunicação eletrônica e 
durante o período de apuração das alegações recursais, como previsto na 
reunião realizada nos dias 21 e 22 de julho de 2009.  
 

2. Quanto ao projeto de protocolo 60, a FINEP apresentou parecer de sua área 
jurídica (DCCT), a qual considerou o recurso apresentado intempestivo, não 
sendo possível, portanto, proceder à sua análise. 

 
3. Quanto ao recurso apresentado pelo projeto de protocolo 97, considerando que 

a nota do quesito "elenco" é avaliada de acordo com as especificidades da 
proposta apresentada, negou-se provimento à solicitação de reconsideração da 
nota atribuída na fase de pré-seleção, mantendo-se a decisão contida na Ata de 
reunião realizada nos dias 21 e 22 de julho de 2009. 

 

II - A partir dos recursos apresentados e decisões tomadas foi lavrada esta ata, 
aprovada pelo Comitê de Investimentos do Fundo Setorial do Audiovisual e assinada 
por seus membros no dia seis de agosto de dois mil e nove (06/08/2009).  
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