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FESTIVAL OLHAR INDEPENDENTE DE CURTAS

REGULAMENTO

1.0 DOS OBJETIVOS

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através da Televisão

Universitária, vinculada a Superintendência de Comunicação, realiza neste ano de

2018 a 1ª Edição do Festival Olhar Independente de Curtas.

O presente Concurso visa selecionar filmes em curta-metragem com a

finalidade de participar das mostras competitivas que acontecerão dentro do

programa Olhar Independente da TV Universitária, durante quatro semanas. Os

filmes serão exibidos às sextas-feiras e reprisados aos sábados. O festival faz parte

das comemorações de 10 anos do programa Olhar Independente e se insere na

programação dos 60 anos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

§ 1º - Para efeito deste edital, entende-se por curta-metragem uma obra audiovisual
com duração até 15 (quinze) minutos.

2.0 DAS ETAPAS DO FESTIVAL

O Festival Olhar Independente de Curtas está dividido em 4 (quatro) etapas:

2.1 Inscrições;

2.2 Curadoria e Seleção;

2.3 Veiculação dos filmes selecionados no programa Olhar Independente;

2.4 Cerimônia de Premiação dos vencedores nas categorias: Melhor Curta

Potiguar, Melhor Curta Universitário da UFRN e Curta Júri Popular.

3.0 DAS INSCRIÇÕES
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3.1 As inscrições serão realizadas no período de 03/09/18 a 23/09/2018,

exclusivamente, via e-mail, por meio de preenchimento de ficha de inscrição (anexa

a este edital) enviada para o endereço: olharindependente@comunica.ufrn.br;

3.2 – Os filmes selecionados deverão ser enviados via nuvem por qualquer
plataforma online (Wetransfer, google drive, Youtube, Vimeo) em formato Full HD
(1920 x 1080).

3.3 – A categoria Curta Universitário UFRN, é exclusiva para alunos de graduação
da UFRN, com produções desenvolvidas em atividades acadêmicas durante o curso
(no âmbito do ensino, pesquisa, e extensão).

3.4 Os realizadores residentes e atuantes no estado do RN poderão se inscrever

mediante o preenchimento das informações solicitadas na ficha de inscrição,

devendo ser anexados os seguintes documentos:

3.4.1 Cópia de RG;

3.4.2 Cópia de CPF;

3.4.3 Cópia de comprovante de residência;

3.4.4 Comprovante de matrícula ou histórico escolar do período da produção

(documentação exigida exclusivamente para a categoria CURTA UNIVERSITÁRIO

UFRN)

3.5 Podem se inscrever no festival, filmes finalizados de janeiro de 2014 até a

presente data. Inclusive filmes que já foram exibidos no programa Olhar

Independente

3.6 Ao se inscrever no festival, o realizador autoriza a exibição da sua obra na TV

Universitária e se responsabiliza por direitos autorais de terceiros.

4.0 DOS IMPEDIMENTOS

Não poderá concorrer, direta ou indiretamente, no presente concurso qualquer

funcionário da Superintendência de Comunicação (Rádio Universitária, TV

Universitária e AGECOM – Agência de Comunicação), ainda que em caráter

temporário.

mailto:olharindependente@comunica.ufrn.br
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5.0 DA CURADORIA E SELEÇÃO

5.1 Será criada uma curadoria interna com objetivo de fazer uma pré-seleção dos

filmes inscritos. O quesito de avaliação para essa etapa será a qualidade técnica da

obra. A curadoria será formada pela equipe de produção do programa Olhar

Independente.

5.2 Serão selecionados no mínimo 8 filmes (de no máximo 15 minutos de duração

cada) para formar 4 programas/mostras.

5.3 A primeira seleção será feita com a triagem dos filmes inscritos. Concluída

essa etapa, serão gravados entrevistas com os diretores dos curtas selecionados e

exibidos os filmes no programa Olhar Independente.

5.4 Os filmes selecionados e exibidos nos programas, serão avaliados por uma

comissão composta por 3 (três) pessoas de notório saber na área de audiovisual. Os

nomes dos participantes da comissão serão divulgados juntamente com o resultado

final do festival.

Parágrafo único: O Júri Técnico é soberano para estabelecer seus procedimentos de

trabalho.

6.0 JÚRI POPULAR

6.1 Os telespectadores poderão indicar seu curta favorito na Fanpage do programa

Olhar Independente (https://www.facebook.com/olharindependentetvu).

6.2 A votação do Júri Popular ficará disponível logo após a reprise do programa no

sábado, das 15h00 até às 23h00 do domingo. Deste modo, todos os filmes terão o

mesmo tempo de votação na internet. O curta mais curtido ao final do mês será o

vencedor do Júri Popular.

7.0 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

7.1 Os avaliadores levarão em conta na avaliação dos filmes, os critérios de:

criatividade, originalidade e qualidade da estrutura narrativa.
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8.0 DA PREMIAÇÃO

8.1 Os filmes vencedores nas categorias: Melhor Curta Potiguar, Melhor Curta

Universitário da UFRN e Curta Júri Popular farão jus aos seguintes prêmios:

8.1.1 Curta Potiguar: R$ 1.000,00 (Hum mil reais)

8.1.2 Curta Universitário da UFRN: R$ 1.000,00 (Hum mil reais)

8.1.3 Júri Popular: R$ 500,00 (quinhentos reais)

8.1.4 Faremos uma cerimônia de premiação do festival, onde serão exibidos todos

os curtas selecionados e entregue os prêmios aos vencedores.

9.0 DA FONTE DE RECURSOS E DO PAGAMENTO

9.1 Os recursos no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para

cobertura da despesa com a premiação dos primeiros colocados são oriundos do

orçamento/2018 da UFRN/Superintendência de Comunicação;

9.2 O pagamento do prêmio a cada vencedor será efetuado mediante o

fornecimento de:

9.2.1 Conta Bancária (banco, agência e número da conta);

9.2.2 Certidão de Regularidade Fiscal emitida pela Receita Federal.

10.0 DIREITOS AUTORAIS

Todos os diretores participantes do Festival Olhar Independente de Curtas autorizam

a divulgação e exibição de seus filmes em publicação, mídia ou peças publicitárias

vinculadas ao Festival, por qualquer meio, isentando, assim, a organização do

Festival do pagamento de qualquer taxa ou contribuição, preservados os direitos

autorais dos realizadores;

11.0 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



Campus Universitário da UFRN
Avenida Senador Salgado Filho, 3000. Lagoa Seca, Natal/RN. CEP 59072-970
E-mail: olharindependente@comunica.ufrn.br Telefone: (84) 3342-2444

11.1 Qualquer reclamação ou denúncia (acompanhada de documentos

comprobatórios) acerca de irregularidades envolvendo qualquer filme selecionado

deverá ser formulada por escrito e entregue à Comissão Organizadora, que terá

plenos poderes para analisá-la, visando a boa realização da missão específica,

sendo suas decisões irrecorríveis e não cabendo recursos de qualquer natureza.

11.2 Dúvidas relativas ao festival deverão ser enviadas para o e-mail:

olharindependente@comunica.ufrn.br

11.3 O ato de inscrição para o concurso implica a plena aceitação do presente

regulamento.

Natal, 23 de agosto de 2018
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ANEXO I

CALENDÁRIO FESTIVAL OLHAR INDEPENDENTE DE CURTAS

DE 27/08 A 02/09: Lançamento do edital e divulgação das inscrições do
Festival;

DE 27/08 a 23/09: Veiculação da chamada informando sobre as inscrições;
Publicação do Regulamento: Fanpage, Agecom/Boletim, Facebook, TVU (TVU e
FMU = matérias ou entrevistas ou notas)

DE 03/09 a 23/09: Período de inscrições do Festival.

DE 24/09 A 28/09: Período de seleção feita pela comissão interna (equipe do
programa Olhar Independente)

DIA 01/10: Divulgação os filmes selecionados.

DE 02/10 a 11/10: Período de gravação de entrevista com diretores dos filmes
selecionados.

DIAS 19/10 , 26/10 , 02/11 e 09/11: Exibição dos filmes selecionados no
programa Olhar Independente.

DE 19/10 a 09/11: Período de avaliação da comissão julgadora.

DIA 13/11: Evento de Divulgação dos vencedores e premiação.
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ANEXO II

FICHA DE INSCRIÇÃO

TÍTULO DO FILME:

DIRETOR(ES):

ANO DE FINALIZAÇÃO:

DURAÇÃO:

LINK PARA DOWNLOAD DO FILME:

senha de acesso (se houver)

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA

( ) Livre

( ) Inadequado para menores de 10 anos

( ) Inadequado para menores de 12 anos

( ) Inadequado para menores de 14 anos

( ) Inadequado para menores de 16 anos

( ) Inadequado para menores de 18 anos

SINOPSE DA OBRA:

GÊNERO:

FICÇÃO ( )

ANIMAÇÃO ( )

DOCUMENTÁRIO ( )

OUTROS ( )

FICHA TÉCNICA:

Direção:

Roteiro:

Fotografia:

Som Direto:

Produção:

Direção de Arte:

Montagem:

Trilha sonora:
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Ator:

Atriz:

Produtor Executivo:

Empresa Produtora:

e-mail:

telefone:

Filmografia do Diretor(até 5 linhas):

RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO

Caso o filme seja premiado a coordenação do festival entrará em contato com o responsável pela
inscrição, através dos dados fornecidos abaixo.

Nome Completo:

RG:

CPF:

Endereço:

Bairro:

Complemento:

Cidade:

Telefone(s):

e-mail:

Redes Sociais:

Ao preencher esta ficha de inscrição, declaro conhecer e estar de acordo com os termos do edital do
FESTIVAL OLHAR INDEPENDENTE DE CURTAS. Ciente, autorizo a exibição do meu filme no
programa Olhar Independente da TV Universitária RN e também autorizo o uso de imagens (trechos
do vídeo inscrito) para fins de divulgação do Festival em qualquer mídia.
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