I FESTIVAL DE CINEMA DE RUA DE REMÍGIO
EDITAL

1- A MOSTRA
A Prefeitura Municipal da cidade de Remígio em parceria com a Universidade Estadual
da Paraíba, torna público, que no período de 17/04/2018 a 07/05/2018, estarão abertas
as inscrições, para serem selecionados curtas metragens que serão exibidos no Primeiro
Cinema de Rua de Remígio, que será realizado entre os dias 16 a 20 de Maio de 2018,
na cidade de Remígio, Paraíba.
O Festival que visa difundir a produção cinematográfica e incentivar produções
audiovisuais locais e regionais, será composto por oficinas na área do audiovisual e da
comunicação, mostras de curta-metragens nordestinos e escolar. A mostra dos curtas
será composta pelos filmes selecionados através deste presente edital, e dos resultados
das produções audiovisuais realizadas durante as oficinas ministradas nas escolas
municipais.
As atividades do evento serão todas gratuitas, e realizadas em parceria com a Caravana
Comunicurtas Itinerante, projeto de extensão do Festival Audiovisual Comunicurtas
UEPB, que em visita as cidades paraibanas, visa difundir e valorizar a produção da
sétima arte no estado da Paraíba.
2- MOSTRAS
Mostra Regional
Podem se inscrever filmes de curta-metragem produzidos na Região Nordeste, de
qualquer gênero, com duração de até 25 min.
Mostra Escolar
Será composta por filmes e vídeos de curta duração produzidos por professores e alunos
das escolas municipais da cidade de Remígio fruto das oficinas ministradas pela equipe
do Comunicurtas Itinerante UEPB.
3- INSCRIÇÕES PARA MOSTRA REGIONAL
O período de inscrições das produções acontecerão entre os dias 17 de Abril de 2017 e
07 de Maio de 2018. A inscrição é gratuita. Cada produtor poderá inscrever quantos
trabalhos desejar, sendo vedada a participação de trabalhos que caracterizem promoção
institucional, política e/ou empresarial.

A inscrição deverá ser feita por meio de preenchimento de formulário eletrônico, sendo
uma ficha de inscrição online para cada trabalho. A ficha de inscrição estará disponível
no endereço: https://goo.gl/knuRpN.

Na própria ficha de inscrição online haverá um espaço específico para o link do vídeo
inscrito, que deverá estar disponível em plataformas como Vimeo, Youtube, We Transfer,
Dropbox, SendSpace, entre outros, já em resolução para exibição. É preciso colocar
também a senha de acesso ao vídeo, quando necessário, em espaço específico no
formulário.
Para efeito de divulgação e promoção do Festival, deverá ser anexado também foto para
divulgação e trailer ou teaser do filme, se houver.
Podem ser inscritos trabalhos produzidos em qualquer época.
4- DA SELEÇÃO DOS FILMES
A Comissão Organizadora convidará membros que vão compor a comissão de Seleção
(Curadoria) e o Júri Oficial (Comissão Julgadora) da mostra. Os membros serão
escolhidos entre pessoas de reconhecida competência no campo audiovisual.
O resultado dos filmes selecionados será publicado no dia 14 de Maio de 2018 no site da
Prefeitura Municipal de Remígio em http://www.remigio.pb.gov.br/ e no site do
Comunicurtas UEPB em http://sites.uepb.edu.br/comunicurtasuepb/.
5- PREMIAÇÃO
Serão concedidos aos premiados, na mostra Regional o Troféu Machado Bitencourt, nas
seguintes categorias:
Melhor Filme;
Melhor Roteiro de ficção;
Melhor Roteiro de documentário;
Melhor Direção;
Melhor Fotografia;
Melhor Direção de Arte;
Melhor Montagem;
Melhor Ator;
Melhor Atriz;
Melhor Som;
Melhor Trilha Sonora Original ou Adaptada;
Melhor Filme pelo Júri Popular.

6- DISPOSIÇÕES GERAIS
Os trabalhos inscritos para a Mostra Regional podem ser realizados tanto por
profissionais quanto por estudantes ou realizadores de qualquer idade. Pode ser
responsável pela inscrição de um vídeo na mostra qualquer pessoa que tenha
envolvimento direto com a realização do trabalho, estando o nome incluído nos créditos.
Se o vídeo tiver sido produzido como parte do trabalho de alguma empresa, é de inteira
responsabilidade da pessoa que inscreveu o vídeo ter a autorização da empresa para a
inscrição e exibição do material.
Ao inscrever um trabalho, o responsável concorda que o material faça parte do acervo do
Comunicurtas UEPB, podendo ser disponibilizado para pesquisa, mostras itinerantes,
ações educativas, cineclubes, bem como para atividades desenvolvidas pelo projeto
Festival Audiovisual Comunicurtas UEPB, a qualquer tempo, em qualquer local e em
qualquer atividade sem fins lucrativos, sem nenhum ônus financeiro ou relativo a
direitos autorais.
Cada realizador, no ato da inscrição, declara que todos os elementos ou qualquer tipo de
trabalho utilizados ou incluídos no vídeo inscrito não violam qualquer direito de uso de
imagem ou de propriedade intelectual de terceiros, concordando em assumir exclusiva
responsabilidade legal por reclamação, ação judicial ou litígio, seja direta ou
indiretamente, decorrente da exibição ou uso dos trabalhos.
O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento acarretará na
desclassificação do participante. Os casos omissos neste edital serão solucionados pela
Coordenação Geral do Festival. O ato de inscrição na I Mostra de Cinema de Rua de
Remígio, implica a aceitação de todos os itens deste regulamento.
Para quaisquer esclarecimento o participante poderá entrar em contato através do e-mail:
uepbcomunicurtas@gmail.com.
7- CRONOGRAMA
Cronograma do I Festival de Cinema de Rua de Remígio
Inscrições

17/04/2018 a 07/05/2018

Resultado da seleção

14/05/2018

Realização da Mostra

16 a 20/05/2018

Remígio, 16 de Abril de 2018

ORGANIZAÇÃO DA MOSTRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
COMUNICURTAS UEPB

