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Na temporada de Julho/2014 a Julho/2015 a TV Caiçara catalogou 86 
novos filmes, exibimos 3 web séries, 30 novos cineastas se cadastraram 
em nosso site e pela primeira vez a Mostra anual TV Caiçara, aconteceu 
fora da cidade do Rio de Janeiro. 
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Após 6 anos de existência, hoje a TV Caiçara, se apresenta como uma janela para 
produtores independente de todo Brasil, que desejam ter suas produções exibidas. Temos 
em nosso catalogo hoje 570 produções entre, Ficção ( Longa, Média e Curta Metragem), 
Documentário, Animação, Clipe e Web Série. 

Conheça algumas das atividades no ano de 2013. 

 86 novas produções audiovisuais catalogadas e em exibição; 

  30 profissionais cadastrados.  

 Exibição de 3 Web Séries; 

 Realização da 4ª Mostra de Cinema Independente Caiçara, em Ubá, Minas Gerais. 

 Exibição em São João Del Rei 
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PRODUÇÕES CATALOGADAS EM 2014/15 
Foram catalogadas no período de Julho/2014 a Julho/2015, 86 produções, o que nos levou a 
alcançou 570 filmes cadastrados no site.  

Tabela de produções dividida por gênero: 

Gênero  Quantidade de filmes 

Entrevista  17

Comédia  16

Documental  15

Ficção  8

Aventura  7

Drama  6

Suspense  5

Outros  4

Terror  2

Educacional  2

Experimental  1

Policial  1

Musical  1
 

 

Dados de Agosto 2015 
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Tabela de produções dividida por Categoria: 

Categoria  Quantidade de filmes 

Séries  33

Curta ‐ Metragem  28

Longa – Metragem  8

Média ‐ Metragem  5

Documentários  6

Clipes  4

Outros  3

 

 
Dados de Agosto 2015 
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PROFISSIONAIS CADASTRADOS 
Foram 30 profissionais (produtores, diretores, atores, editores, entre outros), nesta 
temporada, com estes já temos 211 profissionais de 19 estados distintos. 

Estado  Cadastros 

AC  1

AL  3

AM  1

AP  1

BA  10

CE  5

DF  3

ES  2

MA  1

MG  21

PA  2

PB  6

PE  2

PR  9

RJ  66

RN  7

RS  17

SC  3

SP  51
 

 
Dados de Janeiro a Dezembro 2012 
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WEB SÉRIES 
Em parceria com produtores independentes, a TV Caiçara, exibiu 3 Séries este ano, que 
renderam 33 episódios, são séries que divertem, educam e apresentam novos profissionais 
da cultura que atuam em diversas ramos. 

FAFAFAZ 
Websérie independente que apresenta o bem humorado FAFA (Rafael Aguiar), como 
protagonista junto de sua equipe, tentando colocar em prática as mais diversas atividades 
de um livro chamado “como fazer quase tudo”. Se as atividades vão dar certo ou não ai já é 
outra história. 
Link: http://tvcaicara.tv.br/series/serie_detalhe.php?&id=13 

Cultne 

O Cultne produzido pelo Acervo Digital de Cultura Negra Brasileira, exibe uma vez por 
semana um vídeo sobre personalidades da cultura negra que movimentam o cenário 
cultural de nosso país. A web série tem o papel importante de divulgar essa cultura que 
está no Brasil desde sua colonização e ainda hoje encontra muitas dificuldades de se 
expandir. 

São profissionais como escritores, músicos, cineastas, produtores entre outros que tem o 
espaço aberto para divulgar seus trabalhos e pensamentos. 
Link: http://tvcaicara.tv.br/series/serie_detalhe.php?&id=7 

Bora? 

"Bora?" é mais que um convite. É uma convocação, um ultimátum a conhecer, a redescobrir, 
a ir para além de novas e antigas fronteiras de um pedaço de terra quase esquecido. Um 
trecho de sertão tão rico, colorido e diverso quanto seu próprio povo. Uma Tucano de serras, 
rio e cachoeira, onde ainda se reza para espantar os males do corpo e da alma, um lugar que 
tem cheiro de doce saindo do tacho, onde há quem cante e recite em cordel a luta diária de 
uma gente. "Bora?" é um chamado, um eco que ressoa entre paredões rochosos e crateras 
escavadas pelo vento. "Bora?" somos nós e o que temos. Um retrato daquilo que nos compõe 
e nos cerca.  
Link: http://tvcaicara.tv.br/series/serie_detalhe.php?&id=12 
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4ª Mostra de cinema independente Caiçara 
http://tvcaicara.tv.br/mostra2015 

A TV Caiçara foi comemorar seu aniversário em Ubá, Minas Gerais. A 4ª Mostra de Cinema 
Independente TV Caiçara, pela primeira vez foi realizada fora da cidade do Rio de Janeiro, 
foram quatro dias e o curta metragem Evaristo de Chico Rodrigues ficou com oTroféu TV 
Caiçara 2015 de melhor filme, teve também premio para melhor web série para "Projeto 
Bora?" e para filme mais visualizado Pipa de Marcio Belão. 

Além da premiação, a mostra também realizou oficina, exibição na praça e debate sobre a 
produção cinematográfica com Filipe Ruffato, cineasta e morador de Ubá. 

A mostra aconteceu entre os dias 21 a 23 de Agosto no Museu Ginásio São José - Ponto de 
Cultura, Rodovia Ubá / Juiz de Fora, Km 2, Fazenda Boa Esperança - Ubá – MG. 

 

EXIBIÇÃO ESPECIAL - 19:00 

Felipe Ruffato, cineasta e morador de Ubá, exibirá seu filme e logo contará para os 
moradores e participantes da oficina,  

um pouco sobre seu trabalho e sua vida como cineasta independente em Ubá. 

 

Dia: 22 de Agosto 
OFICINA DE CINEMA PARA CRIANÇAS - 10:00 

Oficina direcionada para crianças de 04 a 13 anos, conta com a criatividade, imaginação e 
liberdade das crianças para produção  

de um curta-metragem, que será produzido, roteirizado e dirigido por elas próprias com 
ajuda de oficineiros no mesmo dia. 

 

FOTOGRAFIA COMO ARMA - 14:00 

Além da pratica em fotografia, a oficina tem o objetivo de passar a importância que a 
fotografia tem na luta pelos direitos. Buscaremos levar aos participantes formas de usar a 
fotografia na luta pelos seus direitos e para registrar fatos importantes na sua comunidade. 

 

PREMIAÇÃO MOSTRA TV CAIÇARA - 18:00 

 Apresentação da mostra; 

 Filme sobre o Museu Ginásio São José; 
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 Exibição especial – Filme a ser escolhido pela curadoria da TV Caiçara; 

 Exibição dos filmes concorrentes ao prêmio; 

 Premiação ( Melhor filme, Filme mais exibido, Melhor série) 

 Encerramento; 

 

Dia: 23 de Agosto  
CINEGRADA ESPECIAL - 18:00 

O CINEGRADA, cineclube produzido pelo Coletivo CRUA na cidade do Rio de Janeiro, tem 
como objetivo a valorização  

da cultura Afro através do audiovisual, todo mês acontece a exibição de filmes de 
protagonismo negro e depois o publico é convidado para o debate. 

 
Flyer da 4ª Mostra de cinema independente Caiçara 
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Detalhe da mostra 

 Foram escritos 86 filmes (Ficção, Documentário e Animação) de até 20 minutos; 

 Fora selecionados 28 para a exibição em na cidade de Ubá. 

 
Exibição especial 
www.invernocultural.com.br 

 Este ano a TV Caiçara participou do Festival de inverno de São João Del Rei em 
Minas Gerais com a exibição de 3 filmes: 

o Pouco mais de um mês de André Nováes 

o Independente por quem faz Independente de Fabrício Portilho, Igor 
Cardoso, Luiz H. Vieira, Marcelo Caetano, Wagner Bethonico  

o Vista minha pele de Joel Zito Araujo. 


