
O workshop eTAL é voltado para programadores e 
diretores de canais de televisão pública de países 
Iberoamericanos. O curso pretende beneficiar 20 
profissionais dessas televisões. Esse espaço tem como 
objetivo apresentar os desafios da produção interativa para 
multiplataformas e novas possibilidades de construção 
de diálogo com a audiência. Além de apresentar 
oportunidades inventivas e eficientes de promover a 
produção dos canais para além da tela da televisão.

PArA Quem?

As atividades são destinadas a diretores dos canais, 
diretores de programas, gerentes de produção 
e coprodução de conteúdo, áreas de aquisição 
das televisões públicas e culturais de países 
Iberoamericanos.

BolSAS e reQuiSitoS

Serão selecionados 20 participantes de TVs dos países 
membros IBERMEDIA.

Os interessados devem se inscrever através de 
inscrição online, preencher o formulário e enviar 
o documento solicitado – carta de intenção de 
participação do canal.

Também serão considerados, para fins de seleção dos 
participantes: a diversidade de nacionalidades e as 
funções profissionais dos participantes.

A listagem dos selecionados para participar do 
“Workshop eTAL“ será divulgada no site 
www.tal.tv/workshop_etal  após o dia 16 de junho.

mAiS iNformAção
Para consultas e dúvidas: 
workshop@tal.tv
Informação disponível em:
www.tal.tv/workshop_etal

ProGrAmA Do WorKShoP etAl

DiA 1 – DomiNGo, 21 De julho

tv e moBiliZAção SoCiAl 

O workshop “TV e Mobilização Social” tem o 
objetivo de apresentar como, para além da tela da 
TV, o Canal Futura: atua em diferentes estratégias 
nos territórios; os principais projetos de educação, 
direitos humanos junto a educadores e jovens em 
que está envolvido;  além de uma experimentação da 
metodologia de trabalho com conteúdos do canal.

O Futura estende seu compromisso com  a 
transformação social brasileira, atuando nos territórios 
de forma presencial através de uma equipe de 
mobilizadores. Realizando uma série de ações que 
visam criar e fortalecer a articulação, o diálogo entre 
instituições públicas, privadas e não governamentais, 
ampliando a visibilidade na programação às causas mais 
prementes da agenda social brasileira, apresentaremos 
as suas diferentes modalidades de atuação e resultados 
alcançados pelo Futura em seus 15 anos de existência. 
Além de detalhar alguns projetos emblemáticos, 
vivenciaremos uma sequência pedagógica com um de 
seus programas, como forma de exercitar modelos de 
convergência de atuação nos territórios.

Tutora: Priscila Pereira 
Priscila Pereira – coordenadora de projetos de 
Mobilização e Articulação Comunitária do Canal Futura. 
Formada em Letras (Português – Literaturas) pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialista 
em Antropologia e Desenvolvimento Cognitivo 
pela Universidade Federal Fluminense, atua com 
capacitação de educadores, produção e implementação 
de conteúdos do Canal Futura há 12 anos.

Canal Futura 
O Canal Futura é uma experiência pioneira de 
comunicação para transformação social, que opera 
a partir de um modelo de produção televisiva 
participativa, educativa e inclusiva, sem fins 
lucrativos e de interesse público, com base em 
parcerias que articulam e mobilizam redes da 
sociedade em vários estados brasileiros. Quarenta 
e um milhões de pessoas assistem regularmente 
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10 de maio a 
10 de junho de 2013

à programação, por meio de antenas parabólicas, 
TVs por assinatura, TVs Universitárias parceiras, 
UHF e VHF. O Canal Futura é resultado da parceria 
entre organizações da iniciativa privada, unidas pelo 
compromisso de investir socialmente e líderes em 
seus segmentos. Os parceiros mantenedores são: 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), CNN, 
FIESP, FIRJAN, Fundação Bradesco; Fundação Itaú 
Social; Fundação Vale; Gerdau; Grupo Votorantim, 
Rede Globo e SEBRAE.

DiA 2 – SeGuNDA-feirA, 22 De julho

DeSeNvolvimeNto De ProjetoS iNterAtivoS 

Recorreremos o processo criativo da produção de 
projetos interativos e aprofundaremos as estruturas 
de trabalho dentro de uma organização para o 
desenvolvimento de conteúdos interativos.

O workshop tem como objetivo abordar em detalhes 
o trabalho em torno do desenvolvimento e realização 
de projetos interativos. A partir de uma vasta 
experiência em produção de conteúdo interativo e 
reconhecimento pela experimentação e qualidade dos 
projetos que realiza, a representante  da National 
Film Board irá compartilhar, neste espaço, estudos 
de caso de projetos interativos e aprofundar no 
processo e desafios de trabalho na realização de 
narrativas que são interativas e estão articuladas em 
diferentes plataformas. Este workshop irá abordar o 
todo processo desde o desenho do projeto e definição 
de seus objetivos, passando pelos desafios de 
articular uma equipe interdisciplinar e construir uma 
narrativa interativa em diferentes plataformas, até 
chegar a estratégia de promoção e programação

Estudos de Caso do National Film Board of Canada

Em 2008, a NFB cria seu primeiro estúdio de 
produção interativa voltado para experimentação 
em novas plataformas (web, mobile, tablet) como 
novas telas para criação. O foco de NFB tem sido o 
da aplicação criativa da tecnologia para a narrativa, 
a forma e a plataforma.  A NFB vê as novas 
plataformas como um novo estímulo para a criação 
que também abre novas possibilidades de interação 
com o público.

INSCRIÇÕES: 
10 de maio a 
10 de junho de 2013



Waterlife: Webdocumentário sobre as ameaças 
aos grandes lagos – a maior fonte de água doce no 
mundo. O projeto também é acompanhado por um 
documentário longa metragem que aborda o mesmo 
tópico. Este webdoc ganhou melhor doc interativo. 

Bear 71: Documentário interativo sobre os ursos em 
Canmore National Park (região central do Canadá) 
explora como coexistimos com a vida selvagem na  
era digital.

Gods Lake Narrows: Premiado projeto de fotografias 
interativas que combina fotografia, design gráfico, 
escrita e sonoplastia. God Lake Narrows traz 
uma audiência não aborígena para dentro de uma 
comunidade aborígena, no norte do Canadá, e os 
desafia a questionar seus preconceitos.

Tutora: Monique Simard  
Monique Simard (Canadá) é Diretora Geral do 
programa francés do NFB desde 2008, onde fundou 
e desenvolveu o Departamento de Produções 
Interativas. Entre 1998 e 2008 integrou a equipe de 
Producciones Virage, uma produtora especializada em 
documentários sobre temas sociais e internacionais. 
Simard é responsável pelo desenvolvimento e 
produção de quase 60 documentários e desde 1998 
representa a indústria de documentários de Quebec. 
Ela também é reconhecida por seu apoio a producção 
de trabalhos de relevância social, sua perspectiva 
para o desenvolvimento de documentários e pela 
produção de trabalhos interativos e de animação.

National Film Board of Canada

NFB é um organismo público canadense que produz e 
distribui obras interativas, documentais e animações 
de autor. Trabalhando com ênfase na inovação, a 
experimentação e o impacto social, assumimos riscos 
criativos que dificilmente poderiam ser realizados 
pelo setor privado. As obras do NFB podem ser vistas 
no www.nfb.ca ou em aplicativos para telefones 
celulares, tabletes e televisões conectadas. Fundada 
em 1939, a NFB produziu mais de 13 mil obras e 
ganhou mais de 5mil prêmios como 7 Webby, 12 
Oscars e mais de 90 Genie.

DiA 3 – terçA-feirA, 23 De julho

Quem é Quem? 

Apresentação das televisões e das instituições 
participantes, perfis, políticas de coprodução e aquisições.

PitChiNG SerieS

Apresentação de 8 projetos de series documentais 
da América Latina por realizadores e produtores 
independentes do continente. Os participantes do 
workshop poderão contatar os representantes dos projetos 
apresentados com o objetivo de analisar possibilidades de 
coprodução, aquisição ou outros tipos de cooperação. 

fórum De televiSõeS DA AmériCA lAtiNA

Através de conferências realizadas por representantes 
de diferentes televisões do continente,  conheceremos 
os projetos inovadores, estratégias de programação e 
resultados específicos na construção de audiências. 

Moderador: Orlando Senna, Presidente de  
TAL – Televisão América Latina
Orlando Senna (Brasil) é presidente de TAL e membro 
do Conselho Superior da Fundação Nuevo Cine Latino-
americano. É um dos mais destacados teóricos do cinema 
brasileiro. Foi diretor geral da TV Brasil e diretor geral da 
EICTV de Cuba. Dirigiu os longas-metragens de ficção 
Iracema, Diamante Bruto, entre outros. Foi roteirista de 
O Rei da Noite, Abrigo Nuclear, Iremos a Beirute, entre 
outros. Seus filmes receberam prêmios em importantes 
festivais internacionais. Escreveu quase 30 obras de 
teatro e publicou vários livros.

CAfé NetWorKiNG

Espaço para o livre intercâmbio entre os participantes 
do workshop, produtores independentes e televisões da 
América Latina.

DÍA 4 – QuArtA-feirA, 24 De julho

PitChiNG DoCumeNtAl 

Apresentação de 12 projetos de longa-metragem 
documental da América Latina, por realizadores 
e produtores independentes do continente. Os 

participantes do workshop poderão contatar os 
representantes dos projetos com o objetivo de 
analisar possibilidades de coprodução, aquisições ou 
outros tipos de cooperação.

meetiNGS – eSPAço De reuNiõeS 

Os meetings do DocMontevideo são um espaço para 
a comercializaçãoo de conteúdos finalizados para 
televisão em formato unitário ou séries. Consistem 
em encontros pessoais de quinze minutos entre 
produtores e representantes de televisões, agentes de 
venda ou decision makers.

Os participantes do workshop poderão participar 
dos meetings e coordenar suas reuniões com a 
organização.

DiA 5 – QuiNtA-feirA, 25 De julho

meetiNGS – eSPAço De reuNiõeS

Os participantes do workshop contarão com meia 
jornada a mais para participar dos meetings e 
coordenar suas reuniões com a organização do 
evento. Espaço de networking.

etAl - reuNião ANuAl DAS televiSõeS ASSoCiADAS 
DA reDe tAl

Os participantes do workshop, que sejam membros 
da rede TAL, terão a oportunidade de conhecer as 
estratégias comuns que desenvolvem as televisões da 
red TAL para distribuição, programação, coprodução 
e formação no continente.

Moderadores: Orando Senna, presidente da TAL, e 
Malu Viana Batista, diretora executiva da TAL. 

PrêmioS tAl

Na noite de quinta-feira 25 de julho, será realizada 
a premiação para as melhores produções da 
televisão pública e cultura da América Latina. 
Os participantes do workshop estarão convidados 
a participar do evento que acontecerá na sala 
principal do Teatro Solis.

DiA 6 – SextA-feirA,  26 De julho

etAl - reuNião De CoProDução DAS televiSõeS 
ASSoCiADAS A reDe tAl

Os participantes do workshop, que sejam membros da 
rede TAL, terão a oportunidade de terão a oportunidade 
de apresentar seus projetos de coprodução internacional 
para buscar a participação de outras televisões do 
continente. Através de apresentações de 10 minutos 
os participantes confrontarão suas propostas com os 
associados da rede TAL.

Moderador: Marcelo Martinessi, diretor da rede 
TAL e Mariana Oliva, coordenadora de coproduções 
internacionais.

CerimoNiA De eNCerrAmeNto 

Os participantes do workshop são convidados a participar 
do coquetel de encerramento do workshop durante a 
cerimônia de encerramento do DocMontevideo.

Workshop eTAL é coproduzido por:

Apoio:

fu u a


