


Prorrogação de inscrições e alterações ao 
edital da I Chamada Pública do Fundo Casa 

para Mobilidade Urbana 
 
 
 

A Casa Fluminense torna públicas as seguintes alterações à I Chamada Pública do Fundo              
Casa para Mobilidade nos itens 3, 5 e 7. 
 
 
3. Modalidades de apoio 
 
A chamada oferece duas modalidades de apoio financeiro e institucional, contemplando um            
total de 7 propostas, assim distribuídas: 
 

a) R$ 3.000,00 para apoio na produção de material audiovisual de curta duração (entre             
3 e 5 minutos) sobre o tema da mobilidade urbana.  
 
Número de propostas apoiadas: 3 

 
b) R$ 2.000,00 para o apoio na produção de uma série de 3 matérias jornalísticas ao               

longo de três meses no formato textual, audiovisual e/ou podcast, dentro da temática             
da mobilidade urbana, para veiculação nas redes sociais . 

 
Número de propostas apoiadas: 4 

 
À Comissão de Gestão do Fundo Casa Fluminense é facultado o direito de modificar              
a distribuição do número de propostas apoiadas entre as duas modalidades. 
 
 
 
5. Inscrições 
 
As inscrições estarão abertas no período de 11 de agosto a 3 de setembro de 2017 e                 
serão realizadas no link https://goo.gl/forms/QMhLHuGCAq4T8eRG2 por meio do        
preenchimento de ficha de inscrição online e do envio da seguinte documentação: 
 

a) proposta de plano de execução do produto contendo os seguintes itens: sinopse,             
descrição da perspectiva sobre mobilidade escolhida; cronograma de execução;         
orçamento e equipe (obrigatório); 

 
b) duas cartas de recomendação da organização, coletivo ou grupo que falem de sua              
atuação e história no território (opcional); 

https://goo.gl/forms/QMhLHuGCAq4T8eRG2


 
 
 
7. Cronograma 
 

Inscrições 11 de agosto a 03 de setembro de        
2017 

Seleção 04 a 12 de setembro de 2017 

Resultado dos coletivos e grupos selecionados 13 de setembro de 2017 

Oficina de Comunicação Comunitária 14 de setembro de 2017 - 17h30 
*Encontro presencial 

Oficina de Mobilidade 15 de setembro de 2017 - 17h30  
*Encontro presencial 

Entrega das matérias 1ª - Setembro 
2ª - Outubro 
3ª - Novembro 

Entrega dos curtas 10 de novembro de 2017 

10° Fórum Rio 25 de novembro de 2017 

 


