BRAVI e ICAB promovem curso
"Desvendando a Ancine", no Rio de
Janeiro e em São Paulo
O primeiro módulo será iniciado no dia 27 de junho, das
14h às 18h, na sede da BRAVI, no Rio de Janeiro
O Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros (ICAB), em
parceria com Brasil Audiovisual Independente (BRAVI) convida para
o curso “Desvendando a Ancine”, com consultora e professora Vera
Zaverucha. As aulas começarão no dia 27 de junho, das 14h às 18h,
na sede da BRAVI, no Rio de Janeiro.

Estão abertas as inscrições para o curso sobre a Ancine ministrado pela especialista em
regulação audiovisual, consultora, professora e palestrante Vera Zaverucha. O curso é
baseado no livro “Desvendando a Ancine”, publicação independente lançada recentemente
por Vera, que esteve envolvida na criação da Agência Nacional de Cinema, onde trabalhou
de 2002 a 2015. O objetivo é apresentar aos profissionais do setor de uma forma bastante
acessível todos os aspectos da agência, abordando diversos temas como o registro de
empresas, classificação de empresas e dos agentes, prestação de contas, registro de
obras e questões de fomento. “A principal dor do produtor é a burocracia. Não consigo
acabar com a burocracia, mas com o livro quero que as coisas fiquem mais palatáveis para
eles. Tento dar o caminho das pedras”, destaca.
O curso é dividido em dois módulos, sendo que o primeiro, de aproximadamente 12 horas,
abordará temas como o registro de agentes econômicos e cadastros na Ancine, regulação
sobre classificação de nível, registro das obras, incentivos fiscais, acompanhamento,
prestação de contas, Lei 8685/93, a MP 2228-1 e a Lei 12485/11, além do reconhecimento
das coproduções. No segundo módulo, com duração de 10 horas, serão abordados
aspectos legais do FSA, sua estrutura de governança, além do Regulamento Geral do

Prodav e todos os editais, cada um com características distintas.
Haverá turmas no Rio de Janeiro (27 a 29 de junho e 11 e 12 julho) e em São Paulo (4 a 6
de julho e 18 a 19 de julho). Para associados o valor do curso é de R$ 200,00. Para não
associados o valor é de R$ 600,00.
Para maiores informações, acesse o link.

icabrasil.org

