
EDITAL PARA INSCRIÇÃO DE CURTAS-METRAGENS DA
1.ª MOSTRA DE CINEMA DE ARAÇUAÍ

Estão abertas as inscrições para a 1ª Mostra de Cinema de Araçuaí, que vai exibir e
mapear a produção audiovisual do interior de Minas Gerais.

Poderão se inscrever pessoas nascidas ou/ e residentes em cidades do interior de Minas
Gerais, produtoras e coletivos sediados no interior de Minas Gerais, com filmes de todos os
gêneros: ficção, documentário, animação. experimental e etc.

Os filmes devem ter até 21 minutos de duração.

Não há limite de quantidade de filmes inscritos por um mesmo produtor.

Podem se inscrever filmes inéditos ou não, produzidos nos últimos 3 anos (a partir de
2019).

8 obras selecionadas serão exibidas na 1.ª Mostra de Cinema de Araçuaí, em plataforma
online, e ficarão disponíveis para exibição por 72 horas.

A Mostra irá divulgar e conectar produtores, não assumindo caráter competitivo e de
premiação.

É requerido que os inscritos façam parte da cartografia audiovisual de Minas Gerais,
mapeamento que será um dos produtos da Mostra.

INSCRIÇÃO

Para se inscrever, o detentor dos direitos autorais do filme deverá enviar à organização da
Mostra, através do site, a ficha de inscrição com link seguro do filme (do Vimeo, Youtube, ou
semelhante).



A inscrição da obra audiovisual na 1ª Mostra de Cinema de Araçuaí é gratuita e implica a
aceitação dos termos deste regulamento pelos responsáveis pelas obras.

É feita exclusivamente pela internet, através do link:
http://mostra.cinemameninosdearacuai.org.

AUTORIZAÇÕES

A inscrição para a 1ª Mostra de Cinema de Araçuaí implica na autorização, caso o filme seja
selecionado, à exibição gratuita do filme durante o período da Mostra e em atividades
educativas do evento, válidos entre os dias 07 e 12 de junho.

SELEÇÃO

Todos os filmes que completarem a inscrição na Mostra e estiverem cumprindo os requisitos
exigidos serão analisados pela comissão de seleção da Mostra. Os critérios de seleção
terão como base as qualidades artística e técnica. A escolha da comissão de seleção é
soberana, não cabendo recurso.

A Seleção Oficial da 1ª Mostra de Cinema de Araçuaí será divulgada no site da Mostra.

DOS SELECIONADOS

Os responsáveis pela inscrição dos filmes selecionados serão notificados e receberão um
e-mail da organização da Mostra com esclarecimentos, assim como prazo para envio do
material a ser exibido, caso seja necessário.

MAIS INFORMAÇÕES

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail cinema@cpcd.org.br.

http://mostra.cinemameninosdearacuai.org
mailto:cinema@cpcd.org.br

