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As Oficinas Kinoforum de Realização Audiovisual desenvolvem, desde a
sua criação, um trabalho em várias comunidades do Estado de São Paulo.
O projeto, com base no direito de acesso à fruição e a criação cultural,
propõe a realização de curtas metragens por pessoas apartadas dos
principais centros de circulação cultural, a veiculação gratuita desses
curtas ao vivo e pela internet e a elaboração de novos projetos por parte
dos realizadores. Para tanto, prevê o processo de produção audiovisual
com acompanhamento profissional em todas as etapas da realização e
na veiculação dos produtos finais.
MÓDULO I
Tem como proposta pedagógica a iniciação dos alunos no decifrar os
códigos de linguagem audiovisual, estimulando a leitura crítica para
aproximar o público do audiovisual, como forma de expressão popular, e
estimular seu interesse pela produção cultural como um todo. Em 2018
foram realizadas três Oficinas Módulo I direcionadas a públicos distintos.
Uma delas para jovens moradores da comunidade de Paraisópolis, na
Zona Sul de São Paulo, e outras duas oficinas voltadas para frequentadores
do Centro de Referência Especializado para População em Situação de
Rua (Centro Pop) na Zona Norte da capital.
MÓDULO II
Este módulo foi criado a partir da demanda dos participantes para
dar continuidade ao estudo do audiovisual, oferecendo aos alunos
um aprofundamento técnico e teórico sobre a atuação na área. Assim,
possibilitando a quem já teve contato com a linguagem audiovisual
uma nova experiência, com mais tempo e desenvolvimento técnico em
funções específicas como: roteiro, direção, produção, fotografia, som
e edição. No fim de 2018, em correalização com a Spcine, iniciou-se
mais uma Oficina Módulo II no Centro Cultural Olido, com aulas teóricas,
práticas e definição dos roteiros à serem produzidos em 2019.
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VÍDEOS PRODUZIDOS
Módulo I Pró-Saber SP – Paraisópolis
Realizada com o patrocínio da Apsen Farmacêutica através do Proac ICMS em março de 2018.

“E AÍ, ABRAÃO?” - 5'

Em meio aos desafios do cotidiano,
um adolescente periférico tenta
enfrentar os obstáculos da vida
e terá que decidir qual caminho
seguir.

“O QUE EU NÃO PUDE DIZER”- 5'
Júllio é um poeta mudo e
apaixonado pela garota dos seus
sonhos. Quando ela encontra
o poema que ele escreveu, sua
mente entra em colapso.

“NÓS” - 5'
Na periferia de Paraisópolis dois
jovens descobrem que não estão
sozinhos.

“SILÊNCIO” - 4'
Com situações distintas, o curta
denuncia violências veladas e
banalizadas.

Módulo I – Centro Pop Vila Maria

Realizada com o patrocínio da Ericsson através do Proac ICMS em outubro de 2018

“ACOLHIMENTO” - 5'
Quem é acolhido também pode
dar abrigo.

“O RECOMEÇO” - 5'
“Cheguei andando e voltarei
voando”.

“ROLÊ EM SP” - 5'
A tecnologia e a arte caminhando
juntas, numa pessoa só.

“ZERO PRECONCEITO” - 5'
Um grupo LGBTQ relata as alegrias e
as dificuldades de ser quem você é.

Módulo I – Centro Pop Vila Maria
Realizada com patrocínio da Ericsson através do Proac ICMS em novembro de 2018

“LIGAÇÃO MACABRA” - 6'
Um encontro é marcado através
de um aplicativo. Será que vai dar
certo?
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“PADARIA ARTESANAL” - 5'
Documentário acompanha as
atividades durante um curso de
panificação muito especial.

“A PROCURA DE UMA SAÍDA” - 5'
A luta de moradores de rua para
“viver sobrevivendo”.

“TECNOPOP”

Uma inusitada instalação inspira
os mais diversos e emocionantes
depoimentos.

PROJETOS ONLINE E PUBLICAÇÕES
GUIA ONLINE DE FESTIVAIS

O lugar onde realizadores, produtores, agentes de mercado, filmes e festivais se encontram!
Desde 1999, o Guia Kinoforum de Festivais Audiovisuais acompanha o desenvolvimento do mercado audiovisual
brasileiro, aproximando os filmes e vídeos dos festivais que se espalham pelo mundo. Atualizado anualmente, o guia
contou em 2018 com mais de 55.950 acessos de 30.219 usuários.

kinoforum.org/guia

CATÁLOGO VIRTUAL OFICINAS KINOFORUM

No Catálogo Interativo das Oficinas Kinoforum, atualizado a cada oficina, é possível acessar todo o conteúdo produzido
pelo projeto de maneira dinâmica, navegando por uma linha do tempo ou pelos locais onde ocorreram as oficinas.
São múltiplas as possibilidades: assistir aos filmes, acessar informações específicas das produções, ler publicações
da Kinoforum e conhecer mais de perto, por meio de depoimentos, alguns alunos e instrutores que fazem parte da
história do projeto.

kinoforum.org/oficinas
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CÓDIGO DE ÉTICA
O Código de Ética e Conduta (“CÓDIGO”) da Associação Cultural Kinoforum
(“KINOFORUM”) contempla os principais elementos que devem estar
presentes nas relações dessa Associação Cultural com as demais partes
interessadas:
• Ética
• Responsabilidade
• Comprometimento
• Inovação
• Qualidade
• Solidariedade
• Transparência
As disposições do presente CÓDIGO aplicam-se: (a) à diretoria executiva
e seu quadro profissional, (b) aos coordenadores de comitês e grupos de
trabalho, (c) aos associados, bem como a (d) fornecedores, (e) parceiros de
negócio e (f) terceiros não integrantes da Kinoforum, mas que mantém
relacionamento com a entidade.
O CÓDIGO é composto por princípios éticos e normas de conduta,
devendo ser uma referência para as decisões e ações de todas as partes
envolvidas, independentemente do nível hierárquico. A adesão e o
cumprimento do CÓDIGO são condições essenciais para participação
na Kinoforum. Incumbe a todos observá-lo e estendê-lo à sua cadeia de
relacionamentos. O CÓDIGO poderá passar por revisões, sempre que se
julgar necessário e adequá-lo aos objetivos da Kinoforum. O CÓDIGO é
mandatário no modo de atuação da KINOFORUM que deve pautar-se
pelos seguintes princípios:
• Realizar todo trabalho com responsabilidade, zelo e
transparência;
• Valorizar a diversidade de pensamentos e opiniões;
• Conduzir as relações com integridade, equidade, cooperação e
respeito mútuo;
• Não tolerar qualquer tipo de discriminação – seja de
nacionalidade, gênero, religião, cor, classe social ou relacionada a
qualquer outra característica pessoal;
• Respeitar a legislação do país e as normas, políticas e
procedimentos, constantes no Estatuto Social, Regimento Interno
e Código de Ética e Conduta da Kinoforum;
• Defender os interesses dos Associados.
• Manter sigilo sobre informações relativas aos Associados ou
a trabalhos desenvolvidos na Kinoforum, não os utilizando em
qualquer forma de benefício próprio;
• Estar aberto a parcerias e à construção de relações mutuamente
benéficas;
• Ter compromisso com as causas da Kinoforum e buscar excelência
na ação;
• Ser defensor dos princípios de sustentabilidade, agindo com
responsabilidade econômica, social e ambiental na consecução
das atividades associativas;
• Ter plena consciência da sua responsabilidade por ser uma
entidade cultural que promove a integração de pessoas e pensares.
A KINOFORUM repudia qualquer forma de preconceito,
discriminação, assédio e corrupção:

• A KINOFORUM valoriza e respeita a diversidade e a inclusão
social. Por esse motivo, busca adaptar seus processos de trabalho,
ambientes e equipamentos para que todos tenham acessibilidade
as suas instalações.
• A KINOFORUM não promoverá evento que tenha fins políticos
e também será vedado a sua participação eventos que possam
induzir danos ambientais, que exponham de forma preconceituosa
a criança e o adolescente, que provoquem constrangimento,
humilhação e exclusão de indivíduos e grupos.
• Compete a todos os associados disseminar o CÓDIGO entre os
profissionais envolvidos nos projetos bem como receber e apurar
possíveis denúncias e monitorar a observância aos princípios e
normas do CÓDIGO. Se algum profissional ou Associado se sentir
discriminado, poderá recorrer à Diretoria que apurará o caso.
• Se for verificado um comportamento que envolva preconceito,
discriminação ou assédio, por parte de um profissional da
Kinoforum ou de um Associado, a Diretoria Colegiada, apoiada pelo
Estatuto da Entidade, poderá estabelecer sanções e, dependendo
do caso, recomendar a expulsão da parte envolvida dos quadros
da Kinoforum.
A KINOFORUM repudia toda e qualquer forma de corrupção,
favorecimento, extorsão e propina, e na arrecadação de recursos
visa sempre atentar e contribuir com a lisura das instituições com as
quais se relaciona, o princípio de economicidade e competência nas
despesas efetuadas e a devidas prestação de contas. Sua administração é
regidapelos seguintes princípios:
• Caso os recursos captados sejam públicos, que o ente público
donatário obedeça os princípios basilares que regem a administração
pública, tais como: legalidade (o repasse deve decorrer de lei que o
autorize), impessoalidade (deve possuir finalidade pública e não
relacionada com interesse privado), moralidade (lícito – honesto),
publicidade (sociedade tenha acesso a todos os parâmetros da
contratação) e eficiência (presteza – resultado).
• Observar se o ente público contratante atende aos ditames da
Lei 8.666/93, que impõe requisitos a contratação de ONGs sem
licitação, ou seja, a) ter em seu estatuto ou regimento ao menos
uma das seguintes finalidades: pesquisa, ensino, desenvolvimento
institucional, recuperação social do preso ou ofereça serviços
de pessoas portadores de deficiência física; c) praticar preço de
mercado; d) possuir reputação ilibada; e) possuir natureza singular
e notória especialização na atividade.
• O recurso captado para promoção de suas atividades, seja ele
público ou privado, deve estar relacionado com os fins sociais da
entidade e qualquer contrapartida não poderá ser exigida pelo
donatário que contrarie os princípios acima enaltecidos.
• A entidade está investida de expertise capaz de autorizar a parceria
em detrimento de outras e os valores envolvidos estão paritários
com os de mercado.
• A contabilização e controle financeiro dos patrocínios são
segregados das demais receitas, para fins de se facilitar à prestação
de contas públicas.
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