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O Festival de curtinhas – Quarentena em 01 minuto - é um festival virtual de cinema cujo
intuito é mobilizar os estudantes e comunidade externa a transformarem as experiências impostas
pelo isolamento social decorrente da pandemia da covid 19 em um curta-metragem de no máximo
um minuto. A programação prevista é a exibição de vídeos selecionados em data e página da
internet, a serem divulgadas posteriormente. Tem caráter competitivo, reflexivo e informativo,
dedicado exclusivamente à exibição e promoção de curtinhas com a temática isolamento social e
suas transformações sociais, emocionais, afetivas, comportamentais, e outras, que devem ser
entregues finalizados, em suporte digital, com duração máxima de 01 minuto. Serão selecionados
dez filmes para integrarem uma página na internet dedicada à exibição dos mesmos.
O período de inscrições é de 27-04-2020 à 01-05-2020, e serão feitas exclusivamente através
do envio de e-mail para o endereço: quarentenaem01minuto@gmail.com
Todas as dúvidas e informações adicionais serão enviadas exclusivamente pelo e-mail da inscrição.

REGULAMENTO
Sobre o Festival:
O período atual está obrigando às pessoas a viverem de um modo diferente, repensar antigos
valores, readaptar-se a uma nova realidade. Alguns dizem que o mundo que existia antes da
pandemia do covid 19 simplesmente deixou de existir e que precisamos nos preparar para um novo
mundo, com menos contato social, e mais atividades remotas. Frente à quantidade de angústias que
essas transformações estão acarretando para os seres humanos em geral, esse projeto visa
transformar em produtos artísticos essas angústias, gerando reflexões a respeito desse momento
de transição pelo qual estamos passando. Os vídeos deverão ser produzidos individualmente ou em
grupo, utilizando qualquer tipo de câmera, e a temática obrigatoriamente tem que estar relacionada
ao isolamento social que estamos vivendo na atualidade. Os vídeos devem ser produzidos para esse
festival, não podem ter sido previamente exibidos, sob pena de serem excluídos desse concurso.
É expressamente proibido o uso de conteúdos musicais e de imagens dos quais os participantes não
detenham direitos autorais ou de propriedade, sob pena de serem excluídos do concurso.

Das Inscrições:
Primeira etapa - Envio da ficha de inscrição
Período: 27-04-2020 a 01-05-2020
Os candidatos deverão preencher e enviar a ficha de inscrição abaixo para o e-mail:
quarentenaem01minuto@gmail.com
FICHA DE INSCRIÇÃO
Festival de curtinhas – Quarentena em 01 minuto – IFMG Conselheiro Lafaiete/ CEFET BH
NOME:
RG:
DATA DE NASCIMENTO:
TELEFONE:
E-MAIL:
Serão aceitas somente as 50 primeiras inscrições.
As inscrições serão realizadas exclusivamente via E-MAIL.
Os inscritos terão suas inscrições confirmadas via e-mail até o dia 04-05-2020. Todos os candidatos
receberão a lista dos 50 primeiros inscritos.
Segunda etapa – submissão do filme
Os filmes deverão ter a duração máxima de 01 minuto.
A submissão do filme será feita exclusivamente através do envio de links para o email:
quarentenaem01minuto@gmail.com
A produção e envio dos filmes é de inteira responsabilidade dos candidatos.
Os participantes selecionados terão até o dia 25-05-2020 para submeterem seus vídeos, sendo
restrito um vídeo por participante.
Os direitos autorais dos filmes e de imagem de qualquer pessoa que apareça no filme, (se menor autorização expressa dos responsáveis), serão automaticamente cedidos à organização do festival
pelo ato de inscrição. Enviaremos por e-mail para os participantes do festival os modelos de
autorização de exibição de imagem pessoal e cessão dos direitos autorais dos filmes.
A organização se compromete a não receber qualquer benefício financeiro pelos filmes enviados.
Os filmes inscritos para a seleção devem assegurar que possuem os direitos de exibição de imagens
e de execução de trilha sonora contida na obra, para fins de exibição em festival e exibições públicas
sem fins lucrativos, e isentam a Organização do Festival de curtinhas “Quarentena em 01 minuto”
de pagamentos de direitos conexos em sua exibição .
Os filmes selecionados deverão enviar juntamente com o link do filme submetido, uma declaração,
em modelo a ser encaminhado pela organização, comprovando que possuem o direito de exibição
de imagem e execução da trilha sonora para sua exibição no festival.
Dos resultados:
Serão selecionados 10 filmes para integrarem uma página digital a ser criada.
A organização divulgará os resultados nas redes sociais do IFMG – Conselheiro Lafaiete até o dia
01-06-2020.

Da comissão julgadora:

A comissão julgadora será composta por servidores convidados dos institutos envolvidos e de
profissionais do áudio visual e teatro.

Da organização:

Premiação
Certificado de melhor filme
Certificado de melhor direção
Certificado de originalidade

A comissão julgadora poderá conceder outros prêmios além dos que constam
nesse regulamento.

A inscrição de um filme no Festival implica na plena aceitação deste regulamento.

