
CIRCUITO FAM DE CINEMA 2016 
 

 

PROGRAMAÇÃO IFC - CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL 

 

 

 17 de maio 

(terça-feira) 

19 de maio 

(quinta-feira) 

20 de maio 

(sexta-feira) 

23 de maio 

(segunda-feira) 

 

24 de maio 

(terça-feira) 

Horário 17h 18h 17h 17h 18h 

Programação  

Desculpe pelo 

transtorno - A História 

do Bar do Chico 

Sessão Curtas 

 

- Padre 

- Feriado 

- Joaquim Bralhador 

Sessão Curtas 

 

- O voo da borboleta 

- Dona Bilica 

- Guida 

- Capital da Fé 

 

Desculpe pelo 

transtorno - A História 

do Bar do Chico 

 

 

O Gigantesco Ímã 

Local Auditório Sala 8 Sala 8 Auditório Auditório 

 

 

Sinopses: 

 

 

Longas-metragens 

 

Desculpe pelo transtorno - A História do Bar do Chico (Dir. Todd Southgate, 80 min.): A história de um simpático pescador cujo pequeno bar à beira-

mar tornou-se o “marco zero” na batalha de uma comunidade contra o desenvolvimento desenfreado da região e contra os poderosos interesses políticos. 

(Classificação indicativa: 10 anos) 

 

O Gigantesco Ímã (Dir. Petrônio Lorena e Tiago Scorza, 72 min.): Fios, bobinas, pólvora, máquinas de voar e outras armações. Rodado no sertão 

pernambucano, o cotidiano criativo de Evangelista Ignácio de Oliveira é a matéria-prima para o documentário.  (Classificação Indicativa: 10 anos) 

 

 

Curtas-metragens: 



 

O voo da borboleta (Dir. Mila Prates, 14 min.): Ísis se apaixonou pelo mundo circense quando ainda era criança. Ela cresceu juntamente com o sonho 

de se tornar uma grande lirista. Muito treino e determinação a fazem conquistar uma grande vitória: É convidada para fazer parte de uma grande academia 

de circo. Porém, um grave acidente acaba interrompendo seus planos. (Classificação Livre) 

 

Dona Bilica - Naquele Tempo (Dir. Renato Turnes, 26 min.): Dona Bilica é uma personagem que representa a cultura açoriana do litoral catarinense. 

Vinte anos após sua criação, a atriz Vanderléia Will vai ao encontro de antigos moradores de Florianópolis para recolher material para a montagem de 

um novo espetáculo. Retrata o processo através do qual esses encontros se transformaram num espetáculo teatral que celebra a memória de uma cultura 

ameaçada de extinção. (Classificação Livre) 

 

Guida (Dir. Rosana Urbes, 11 min.): Guida, uma doce senhora que há 30 anos trabalha como arquivista no Fórum da cidade, tem sua rotina entediante 

modificada ao se deparar com um anúncio para aulas de modelo vivo em um centro cultural. Através da sensibilidade criativa da personagem, o filme 

propõe uma reflexão sobre a retomada da inspiração artística, a arte como agente transformador e o conceito do belo. (Classificação Livre) 

 

Capital da Fé (Dir. Gabriel Santos, 21 min.): O documentário aborda a realidade da nova Igreja Evangélica Brasileira e suas contradições. 

(Classificação Indicativa: 10 anos) 

 

Padre (Dir. Santiago 'Bou' Grasso, 11 min.): Dia após dia, a filha de um militar doente se dedica incessantemente a cuidar de seu pai. A ditadura chega 

ao seu fim na Argentina, mas não na vida desta mulher. (Classificação Livre) 

 

Feriado (Dir. Alexander Siqueira, 25 min.): Um grupo de amigos passa o feriado numa casa de campo afastada de tudo. Mas o que deveria ser apenas 

um momento de diversão e relaxamento acaba se tornando o oposto. (Classificação Indicativa: 16 anos) 

 

Joaquim Bralhador (Dir. Márcio Câmara, 20 min.): Bralhar - verbo intransitivo; andadura apressada: o passo mais macio e mais difícil para um 

cavalo. (Classificação Indicativa: 12 anos) 


