
Vídeos universitários dão show em Gramado 
 
Universitários e instituições ganham prêmios no Gramado Cine Vídeo, festival que proporciona a 
valorização e divulgação de vídeos audiovisuais universitários e independentes 
 
Após muito trabalho e dedicação nada melhor do que o reconhecimento, ainda mais quando 
acontece em caráter nacional. Além de satisfazer o ego, esse fator contribui muito ao 
desenvolvimento da carreira profissional do indivíduo. Na área de audiovisuais, uma das 
oportunidades para se obter tal valorização é o Gramado Cine Vídeo, evento que acontece 
anualmente com o objetivo de promover o intercâmbio de idéias e a comercialização de produtos 
audiovisuais. No festival deste ano, alguns universitários viveram a oportunidade de ter seu 
trabalho reconhecido.  
 
Realizado paralelamente ao Festival de Cinema de Gramado, a principal atração do evento é a 
Mostra Competitiva do Festival do Vídeo Brasileiro Universitário e Independente, considerada a 
mais importante do gênero no país. Na 13º edição, que aconteceu de 15 a 20 de agosto, no 
Centro de Eventos da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), além das categorias 
"TV Universitária Brasileira", "Vídeo Independente Brasileiro", "Vídeo Universitário Gaúcho", a 
mostra trouxe uma novidade: voltou a disponibilizar a categoria "Vídeo Universitário Brasileiro".  
 
Segundo o coordenador do Gramado Cine Vídeo, Daniel Bertolucci, a iniciativa surgiu com a 
finalidade de valorizar novos talentos revelados nas produções universitárias. "Oferece uma 
oportunidade para que os talentos adormecidos das universidades possam ter o seu lugar ao sol 
e, conseqüentemente, que suas produções sejam reconhecidas", explica. O coordenador relata 
ainda que o objetivo dessa Mostra Competitiva é abrir mais espaço para as produções 
independentes e universitárias, visando a qualidade videográfica e audiovisual. 
 
Justamente por ser reconhecido nacional e até internacionalmente, a disputa para a conquista do 
Galgo de Ouro, troféu oferecido aos vencedores do festival, é cada vez maior. Nessa edição, 
foram mais de 700 vídeos inscritos e apenas 36 premiados . "Não é apenas a quantidade que vem 
aumentando, a qualidade dos trabalhos inscritos também", afirma Bertolucci. "Essa disputa é um 
forte estimulante para que aja um crescimento na qualidade dessas produções. E a cada ano, 
percebemos tal evolução".  
 
Porém, em três gêneros (Vídeo Independente: Melhor Vídeo Instrumental; Vídeo Universitário 
Brasileiro: Melhor Videoclipe / Musical e Melhor Vídeo Programa de TV; Vídeo Universitário 
Gaúcho: Melhor Programa de TV), o júri oficial do 13º Gramado Cine Vídeo decidiu, por 
unanimidade, não conceder os prêmios, em virtude de insuficiências técnicas e artísticas nas 
produções concorrentes. "Uma maneira de incentivar a qualidade das produções nesses gêneros", 
explica o coordenador.  
 
Vídeo Universitário Brasileiro 
 
Os universitários brasileiros, no entanto, não fizeram feio. Mostraram seus talentos, obtendo 
reconhecimento tanto dos Júris como do público. Um dos felizardos que levou o Galgo de Ouro 
para casa foi um recém graduado em Jornalismo pela PUC Minas (Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais), João Luis Carvalho, diretor do vídeo "Ó Antenor, igualmente nós".  
 
O documentário, produzido por ele e mais outros quatro colegas (Ana Claudia Cirino, Patrícia 
Gomes, Marina Rattes e Marina Costa), passou de um Projeto de Conclusão de Curso para o 
vencedor do prêmio de Melhor Vídeo Experimental. "Não esperávamos tanto. Estar entre os 
vídeos selecionados já era uma grande vitória. Foi uma surpresa e uma emoção que não sei nem 
explicar", conta Carvalho. "O resultado de um trabalho de muita dedicação, estudo e harmonia".  
 



As universidades exercem uma grande influência nas produções desses vídeos. Além das 
orientações profissionais, são elas que disponibilizam todos os equipamentos e a infra-estrutura 
para as produções audiovisuais, elementos que muitas vezes determinam a qualidade do vídeo. 
Por isso, a interação entre o estudante e a instituição é fundamental para o sucesso de um vídeo 
universitário. 
 
O diretor do vídeo "O menino e a Bagaceira" da UFPB (Universidade Federal da Paraíba), vencedor 
de dois gêneros, Melhor Vídeo Universitário e Melhor Vídeo Escolhido pelo Júri, na categoria Vídeo 
Universitário, e coordenador dos cursos de Comunicação Social da universidade, Lúcio Vilar, 
afirma que essas premiações vieram coroar um trabalho que vem sendo desenvolvido pela 
instituição desde 2000. "É o resultado do trabalho desenvolvido entre professores, alunos e até 
funcionários da instituição. Essa interação foi o principal motivo dessa vitória", conta. "Torcíamos 
e esperávamos um bom resultado, mas não tínhamos certeza de nada. Ganhar dois, e não um, foi 
algo muito especial, principalmente se tratando de um festival de renome como esse." 
 
Não desanimar de um sonho e de um objetivo foi a principal lição que o estudante de cinema da 
Universidade Estácio de Sá, Davidson Silva, aprendeu durante esse festival. "Uma Flor no Lixão", 
documentário dirigido pelo estudante para cumprir as atividades de uma das disciplinas do curso, 
foi enviado para muitos outros festivais de vídeo no Brasil, porém nunca foi sequer selecionado. O 
desanimo passou a substituir um sonho.  
 
Sem saber que o vídeo tinha sido encaminhado pela universidade ao Gramado Cine Vídeo, Silva 
recebeu a notícia que sua produção tinha sido premiada como Melhor Vídeo Social da categoria 
Vídeo Universitário Brasileiro. "Em princípio, pensei que fosse um trote, mas, curioso, fui 
pesquisar. Realmente, meu vídeo foi um dos premiados. Uma felicidade imensa e o aprendizado 
de jamais desanimar. A persistência é primordial para a conquista de qualquer coisa", ressalta.  
 
TV Universitária 
 
Outra categoria no segmento Audiovisual em pleno desenvolvimento no país são as Televisões 
Universitárias, que crescem no mercado com a produção de materiais de qualidade e com 
linguagem visual dinâmica e moderna. Por isso, elas também foram incluídas na Mostra 
competitiva do Festival.  
 
Nessa edição, a TV PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) foi a maior ganhadora. 
Dos quatro vídeos enviados, dois foram premiados e três gêneros conquistados. "Diversidade", 
dirigido por Eduardo Ramos, ganhou o troféu de Melhor Programa de TV. Já o vídeo "O escasso ar 
de uma ilha", de Rodrigo Gontijo, conquistou os prêmios de Melhor Documentário e de Melhor 
Vídeo na Categoria TV Universitária. "Dizer que não esperávamos seria hipocrisia. Tínhamos uma 
grande expectativa em relação a premiação", afirma o diretor da TV PUC-SP, Gabriel Priolli. "É a 
confirmação da qualidade do trabalho que estamos desenvolvendo." 
 
Mas a TV PUC - SP não foi a única ganhadora. A TV  Uni-BH (Universidade de Belo Horizonte), a 
TV Unaerp (Universidade de Ribeirão Preto), a TV Mackenzie, TV Unicsul (Universidade Cruzeiro 
do Sul), TV USP (Universidade de São Paulo) e TV  FTC (Faculdade Tecnológica de Ciência) 
também foram premiadas pela qualidade de suas produções e programações.  
 
Muito mais do que o Galgo de Ouro 
 
Vencer o Galgo de Ouro, não é simplesmente receber um troféu. Para universitários, ou mesmo 
recém-formados, que ainda estão iniciando suas carreiras, a vitória pode trazer outras 
recompensas que vão além da premiação. "Serve como uma porta de entrada para o mercado de 
trabalho, já que o festival, durante esses treze anos, conquistou credibilidade no mercado 
audiovisual", assegura o coordenador do Gramado Cine Vídeo, Daniel Bertolucci. "Podem facilitar 
para o encontro de patrocinadores, produtores e até distribuidores." 



 
O coordenador dos cursos de Comunicação Social da UFPB, Lucio Vilar, acredita que esse prêmio 
pode estimular os participantes na produção de outros vídeos. "Isso é muito importante para a 
área de audiovisuais, já que essas produções detêm um importante papel no desenvolvimento 
social do país". Vilar afirma ainda que esse título pode trazer diversos benefícios, desde que se 
saiba aproveitar. "É uma ferramenta, mas se não souber utiliza-la não tem serventia", conclui. 
 
13º Gramado Cine Vídeo 
 
Confira a premiação do Festival do Vídeo Brasileiro Universitário e Independente 
 
 
CATEGORIA TV UNIVERSITÁRIA   
 
1) Melhor Vídeo Social / Resgate da Cidadania 
"Esporte para Portadores de Necessidades Especiais" - Direção de Andréia Resende, da TV  Uni-Bh 
(Universidade de Belo Horizonte). 
 
2) Melhor Reportagem: 
"Fim das Matas" - Direção De Flávia Martelli , da TV Unaerp (Universidade de Ribeirão Preto). 
 
3) Melhor Documentário: 
"O Escasso Ar de Uma Ilha" - Direção de Rodrigo Gontijo, da TV PUC-SP (Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo). 
 
4) Melhor Programa de TV: 
"Diversidade", Direção de Eduardo Ramos, da TV PUC-SP. 
 
5) Melhor Programa Educativo das Televisões Universitárias Brasileiras:  
"Todas as Letras: Nelson Rodrigues" - Direção de Vanderlei Dias , da TV Mackenzie de São Paulo. 
 
6) Melhor Vídeo Escolhido pelo Público: 
"Olha nos meus olhos, eu também sou ser humano" - Direção de Cecília Luedman, da TV Unicsul 
(Universidade Cruzeiro do Sul). 
 
7) Melhor Vídeo na Categoria TV Universitária: 
"O Escasso Ar de uma Ilha" - Direção de Rodrigo Gontijo, da TV PUC-SP.  
 
8) Menção Honrosa: 
Júri Oficial do 12º Gramado Cine Vídeo, concedeu uma menção honrosa ao vídeo "Bandeira 
Científica" - Direção de Fábio Durand e Carol Baggio, da TV USP.  
 
9) Menção Honrosa: 
Júri Oficial do 13º Gramado Cine Vídeo, concedeu uma menção honrosa ao vídeo "Figuraça - Seu 
Marinho" - Direção de Daniel Lisboa, da TV  FTC (Faculdade de Tecnologia e Ciências) da Bahia.  
 
CATEGORIA INDEPENDENTE  
 
1) Melhor Ficção: 
"Limbo" - Direção de Andrés Bucovinsky de São Paulo  
 
2) Melhor Documentário: 
"João do Vale Muita Gente Desconhece", Direção de Werinton Kermes, de Sorocaba / São Paulo. 
 
3) Melhor Videoclipe / Musical:  



"Ireny" - Direção de Gabriel Mascaro e Daniel Aragão, de Recife / Pernambuco. 
 
4) Melhor Vídeo Experimental: 
 
O Júri Oficial do Festival do Vídeo Brasileiro Universitário e Independente decidiu, de forma 
unânime, não premiar este gênero, tendo em vista e pouca criatividade e inovação apresentadas 
nas produções concorrentes. 
 
5) Melhor Vídeo Social / Resgate da Cidadania:  
"Rotas Recriadas" - Direção de Coraci Ruiz e Julio Matos, de Campinas / São Paulo. 
 
6) Melhor Vídeo Escolhido pelo Público: 
"Rotas Recriadas" - Direção de Coraci Ruiz e Julio Matos , de Campinas / São Paulo. 
 
7) Melhor Vídeo Independente: 
"Rotas Recriadas" - Direção de Coraci Ruiz e Julio Matos, de Campinas / São Paulo.  
 
8) Menção Honrosa: 
"Para Continuar" - Direção de Marcos Luporini, de Campinas / São Paulo. 
 
9) Menção Honrosa: 
"Tv Muro " - Direção de Fábio Brito e Simone Lara, de Belo Horizonte / Minas Gerais. 
 
CATEGORIA VÍDEO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO  
1) Melhor Vídeo Ficção: 
"Morango" - Direção de Pricila Lima e Érica Moura, da UFSCAr (Universidade Federal de São 
Carlos). 
 
2) Melhor Vídeo Documentário: 
"O Menino e a Bagaceira" - Direção de Lúcia Vilar, da UFPB (Universidade Federal da Paraíba). 
 
3) Melhor Videoclipe / Musical: 
O Júri Oficial do Festival do Vídeo Brasileiro Universitário e Independente optou por não conceder 
prêmio a este gênero, devido à insuficiência técnica e artística recomendadas ao concurso.  
 
4) Melhor Vídeo Social / Resgate da Cidadania: 
"Uma Flor No Lixão" - Direção de Davidson Silva, da  Universidade Estácio de Sá - Rio de Janeiro. 
 
5) Melhor Vídeo Experimental: 
"Ó Antenor, Igualmente Nós" - Dirigido por João Luís Carvalho, Ana Claudia Cirino, Patrícia 
Gomes, Marina Rattes e Marina Costa, , da PUC Minas (Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais).  
 
6) Melhor Vídeo Programa de TV: 
O Júri Oficial do Festival do Vídeo Brasileiro Universitário e Independente optou por não conceder 
prêmio a este gênero, devido à insuficiência técnica e artística recomendadas ao concurso. 
 
7) Melhor Vídeo Publicitário: 
"Tudo Tem Um Início" - Dirigido por Eduardo Petersen, da ESPM (Escola Superior de Propaganda e 
Marketing) do Rio Grande do Sul. 
 
8) Melhor Vídeo Universitário Brasileiro Escolhido pelo Público: 
"Heróis" - Direção de Patric Ávila de Souza, representando a PUCRS (Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul). 
 



9) Melhor Vídeo Escolhido pelo Júri: 
"O Menino e a Bagaceira" - Dirigido por Lúcio Vilar, da UFPB. 
 
10) Menção Honrosa: 
"A Lenda da Serpente do Tanque" - Direção de Ary Barbosa e Jesus Filho, da  Univest de Santa 
Catarina. 
 
CATEGORIA VÍDEO UNIVERSITÁRIO GAÚCHO   
 
1) Melhor Vídeo Ficção: 
"Bala De Prata" - Direção de Érico Ramos e Karine Krug, da UFRGS (Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul). 
 
2) Melhor Vídeo Documentário: 
"Força Expedicionária Brasileira - Heróis Esquecidos" - Direção de Rodrigo Sacone e Sabrina 
Martins, do Centro Universitário Feevale. 
 
3)Melhor Videoclipe / Musical: 
"Pule Para Pegar" - Direção Coletiva, da Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos). 
 
4) Melhor Reportagem: 
"Homini"- Direção de Mariane de Luca Teixeira, da PUCRS. 
 
5) Melhor Vídeo Experimental: 
"Metáfora do Prisioneiro" - Direção de Lianamar da Silveira, Daiane Vilasfam e Fabieli Meóti, da 
Unijuí (Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul).  
 
6) Melhor Vídeo Publicitário: 
"Légo - Desafiando a sua Imaginação" - Direção de Lígia Tiemi Sumi, da ESPM do Rio Grande do 
Sul. 
 
7) Melhor Programa de TV: 
O Júri Oficial do Festival do Vídeo Brasileiro Universitário e Independente optou por não conceder 
prêmio a este gênero, devido à insuficiência técnica e artística recomendadas ao concurso. 
 
8) Melhor Vídeo Social / Resgate da Cidadania: 
"Precisa-se de Inclusão" - Direção de Marcela Brown, da Unisinos.  
 
9) Melhor Vídeo Universitário Gaúcho Escolhido Pelo Público: 
"Pule Para Pegar" - Direção de Luís Mário Jobim, representando a Unisinos. 
 
10) Melhor Vídeo Escolhido Pelo Júri: 
"Força Expedicionária Brasileira"- Dirigido por Rodrigo Saccone e Sabrina Martins, da Feevale. 
 
11) Menção Honrosa: 
"Sobrevivências" - Direção de Gisleine Guerra, da PUCRS. 
 
12) Menção Honrosa: 
"Palcos da Ditadura" - Direção de Fernanda Birolo, da PUCRS. 
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