
 

Cidade de Goiás, 19 de maio de 2022 

 

Assunto: Nota à comunidade sobre o FICA 2022 

O IFG - câmpus Cidade de Goiás vem a público comunicar que está fora da realização 

da 23ª edição do Festival Internacional de Cinema Ambiental – FICA/2022. Nossa 

exclusão pela organização do evento é lamentável, considerando que somos parceiros 

históricos e colaborativos em todas as edições do festival, desde a criação do campus 
no município há dez anos.  

Recebemos na véspera de abertura do evento um ofício da Secretaria Estadual de 

Cultura – SECULT-GO, nos convidando para participar do Festival, com o intuito de 

corrigir tal exclusão. Considerando que já estavam definidas e concluídas todas as 

fases de construção do Festival, sem tempo e condições efetivas de colaboração, nós 

agradecemos o convite e reafirmamos nossa relação de consideração e interesse de 

perpetuar as parcerias anteriores. Estamos abertos e dispostos a consolidar parcerias 
futuras, que sejam pautadas por relações de respeito e reciprocidade.  

Sempre atuamos de forma próxima e efetiva nas edições anteriores, sediando a 

organização do Festival e participando das diversas atividades, desde as proposições 

que antecedem o evento até a sua realização, com a cessão não onerosa da nossa 

sede, de equipamentos e de pessoal, que atuaram colaborativamente nas suas 

diversas etapas.  

Desta forma, é injustificável o desdém com a nossa instituição, visto que ofertamos 

cursos em pleno alinhamento com os pressupostos conceituais e temáticos do FICA. 

Registrando que, além do curso de Bacharelado em Cinema e Audiovisual, temos os 

cursos de Licenciatura em Artes Visuais, Bacharelado em Agronomia, com ênfase 

agroecológica, além de cursos técnicos integrados de Produção em Áudio e Vídeo, 

Agroecologia, Artesanato e Edificações, este último com ênfase em patrimônio e 

restauro.  

Em tempo, esclarecemos que são legítimas as diversas participações de estudantes e 

servidores na programação do evento que ocorrerão de maneira espontânea, 

mediante inscrição nos editais e chamadas abertas do festival  sem configurar uma 
participação institucional. 

 

   


