
Chamada de inscrição 
de vídeos para 11ª 

Mostra - 2022



O Circuito Tela Verde – CTV é uma iniciativa do Departamento de Educação 
e Cidadania Ambiental, da Secretaria de Biodiversidade, do Ministério do 
Meio Ambiente – MMA. O CTV promove regularmente a Mostra Nacional de  
Produção Audiovisual Independente, que reúne vídeos com conteúdo  
ambiental para serem exibidos em todo território nacional.

O objetivo da Mostra é divulgar e estimular atividades de educação ambiental, 
por meio da produção audiovisual independente, bem como atender à demanda 
de espaços educadores por materiais pedagógicos multimídias.

Nesse sentido, o MMA receberá vídeos de todo o Brasil, relacionados com a 
temática socioambiental, para compor a 11ª Mostra Nacional de Produção 
Audiovisual Independente do Circuito Tela Verde. Os vídeos devem ser 
postados até 15 de julho de 2022. 

A seleção dos vídeos será realizada pela equipe técnica do MMA, que os avaliará 
por meio dos critérios eliminatórios e classificatórios listados neste documento.

Os vídeos deverão contemplar uma ou mais das temáticas trabalhadas pelo 
MMA, conforme os assuntos listados abaixo: 

• Introdução as regras ambientais;
• Educação Ambiental;
• Cidadania Ambiental;
• Combate ao lixo no mar; 
• Gestão de áreas verdes urbanas;
• Qualidade do ar; 
• Qualidade das águas;  
• Saneamento básico;  
• Resíduos sólidos;  
• Clima;  
• Desertificação;  
• Conservação da biodiversidade;  
• Uso sustentável da biodiversidade;  
• Patrimônio genético e conhecimento tradicional associado;  
• Ecoturismo;  
• Prevenção e controle do desmatamento ilegal, dos incêndios florestais e das 
 queimadas;
• Redução da degradação da vegetação nativa.  



QUEM PODE PARTICIPAR
O Circuito Tela Verde incentiva a produção audiovisual independente, sendo 
assim, qualquer pessoa pode ser um produtor de vídeo e participar desta 
chamada pública. Podem encaminhar vídeos para a Mostra: pessoa física 
sem vínculo com instituições; escolas; redes de meio ambiente e educação 
ambiental; espaços educadores; sociedade civil organizada; comunidades; 
produtoras e afins.

Os vídeos podem ser de curta metragem, vinhetas, animações e produzidos 
com os mais diversos recursos, desde filmadoras, câmeras de celular e câmeras 
digitais.

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
Preencha o formulário de inscrição online, disponível aqui, onde serão 
inseridos os dados dos produtores e do vídeo, bem como o link para download 
do vídeo pelo MMA. Podem ser usadas ferramentas de transferência tais 
como: Google drive, dropbox, wetransfer, transfer now e myairbridge, sendo 
recomendadas as que gerem links de longa duração.

LEIA COM ATENÇÃO:
a) não haverá premiação, patrocínio ou pagamento para os vídeos selecionados;

b) não poderão participar vídeos já selecionados em outras edições do CTV;

c) Vídeos que utilizem recursos para inclusão de públicos tais como: legenda,  
 linguagem em libras, entre outros, receberão pontuação extra.

Os vídeos devem ser encaminhados em formato de arquivo, nas extensões: 
MKV, MP4, .MOV, com resolução mínima de 720p, 1080p e 4K. 

https://docs.google.com/forms/d/1jOIQCsbe-kNEbBxI7G_qWOvjhZD677HSVukbmNS6ehs/edit


OS CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS NA 
SELEÇÃO DOS VÍDEOS SÃO:
• Conter propaganda comercial, partidária, eleitoral e empresarial;
• Possuir conteúdo inadequado a qualquer faixa etária;
• Possuir conteúdo ofensivo, agressivo ou que atente contra terceiros;
• O tema central do vídeo não tratar dos temas propostos na chamada;
• Vídeos com tempo superior a 40 minutos;
• Vídeos com baixa qualidade de áudio e imagens, que impossibilite a análise;
• Vídeos fora do formato solicitado;
• Vídeos montados exclusivamente com sequência de fotos;
• Vídeos com imagens não autorais, sem os devidos créditos; 
• Vídeos que não respeitem a legislação federal, sobretudo a ambiental vigente;
• Vídeos produzidos há mais de 5 anos.

OS CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS NA 
SELEÇÃO DOS VÍDEOS SÃO:
• Alinhamento com as diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental  
 (PNEA);
• Alinhamento com as Políticas Públicas de Meio Ambiente que se relacionam  
 com a temática do vídeo;
• Impacto do vídeo (efeito de impressão);
• Qualidade de áudio e vídeo¹;
• Qualidade do roteiro;
• Duração de até 30 minutos;
• Produção nos últimos dois anos;
• Possui algum recurso que contribua para a inclusão de público com deficiência  
 auditiva e ou visual;
• Legenda em outros idiomas.

¹ É desejável que o áudio não demande amplificação para ser exibido em diferentes ambientes, não tenha oscilações 
de volume e nem ruídos. A edição de vídeo deve evitar cortes e movimentos bruscos indesejados e imagens tremidas 
sem intencionalidade aparente;



RESULTADO
O resultado da seleção dos vídeos será divulgado, até o final de novembro, no 
site do Ministério do Meio Ambiente, na página do Circuito Tela Verde: https://
www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/educacaoambiental/cidadania-ambiental/
circuito-tela-verde-1.

PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS 
PELOS PRODUTORES QUE TIVEREM  
SEU(S) VÍDEO(S) SELECIONADO (S):
Após a seleção dos vídeos pelo MMA, o responsável pela inscrição da obra 
selecionada receberá um e-mail com o Termo de Cessão de Direitos, que 
deverá ser assinado e enviado para o e-mail circuitotelaverde@mma.gov.br, 
junto com a cópia de documento de identificação válido em território nacional.

Observação: O não envio de qualquer um dos documentos exigidos, 
implicará na eliminação do vídeo.

CONTATOS
E-mail: circuitotelaverde@mma.gov.br
Telefone: (61) 2028-1207 
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