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CHAMADA DE CURTAS DO BACHARELADO EM CINEMA E AUDIOVISUAL

FOLIA – FESTIVAL DE CINEMA UNIVERSITÁRIO

A equipe do Folia – Festival de Cinema Universitário faz saber, pela presente chamada, que estarão abertas no período de
20/04 a 05/05 de 2022 as inscrições para a mostra não-competitiva de curtas-metragens do curso de Bacharelado em
Cinema e Audiovisual do IFG – Campus Cidade de Goiás dentro da programação do evento. O Folia é um projeto de
extensão do IFG – Campus Cidade de Goiás contemplado com recursos do Edital de Fomento aos Municípios Goianos do
Fundo de Arte e Cultura de Goiás 2016.

Regulamento:

1. Constitui objeto desta chamada a seleção simplificada de curtas-metragens para integrarem a programação não-
competitiva do Folia – Festival de Cinema Universitário, a realizar-se de 4 a 7 de agosto de 2022, no Cineteatro São
Joaquim, na Cidade de Goiás (GO).

2. Serão objeto desta seleção curtas-metragens produzidos por equipes de estudantes e/ou egresso(as) do curso de
Bacharelado em Cinema e Audiovisual (BaCine) do IFG – Campus Cidade de Goiás, finalizados a partir de janeiro de 2020
e com duração máxima de 25 (vinte e cinco) minutos (incluindo ficha técnica), visando o preenchimento de no máximo 90
(noventa) minutos de programação.

Parágrafo único: por restrições orçamentárias, a participação nesta mostra não assegura aos selecionados, da parte do
IFG ou da produção do evento, o custeio de qualquer despesa relativa ao transporte, alimentação e hospedagem de
pessoas integrantes da equipe dos curtas, devendo os(as) interessados(as) estarem cientes dessa condição ao se
inscreverem.

3. Os curtas devem ter direção assinada exclusivamente por estudantes e/ou egressos(as) do BaCine/IFG e terem
outros(as) estudantes e/ou egressos(as) do curso ocupando funções na equipe principal. Caso o curta tenha sido feito
inteiramente por apenas uma pessoa ou duas pessoas, é necessário que apenas essa(s) pessoa(s) tenham sido / sejam
estudante(s) do BaCine/IFG.

4. Serão aceitas obras audiovisuais nos gêneros animação, documentário, experimental, ficção ou obras híbridas. O
festival vai considerar o conjunto dos filmes inscritos sem categorizá-los para efeito de seleção e exibição.

5. Os(as) interessados(as) em inscrever curtas-metragens nesta mostra não-competitiva do Folia deverão preencher o
formulário de inscrição disponível no link:
https://docs.google.com/forms/d/1ypv6IRN0xZ74DQUdXUqBqogVuRuhP7LkKhBbGlH2Ljw, no período de 20/04 a 05/05
de 2022, até 23h59min.

6. No Formulário de inscrição deverá ser indicado o link para visualização do curta-metragem, informando a senha de
acesso, caso o link esteja protegido. É de responsabilidade do(a)s realizadores(as) manter o link ativo e disponível até o
fim do processo de seleção, conferir se o mesmo está acessível e a integridade de seu conteúdo. A comissão
organizadora não se responsabiliza por eventuais problemas técnicos e/ou falhas na reprodução do vídeo.

7. A pessoa responsável pela inscrição do curta deverá informar a classificação indicativa do Ministério da Justiça no
formulário de inscrição, em campo específico para essa informação.

8. As inscrições serão gratuitas e o(a) realizador(a) poderá inscrever mais de um trabalho em seu nome, desde que efetue
uma nova inscrição para cada curta-metragem submetido.

9. Não serão aceitas inscrições de curtas que ainda não foram finalizados (work in progress).

10. Não serão aceitas obras que veiculem conteúdos com discurso de ódio e ideias com teor intolerante direcionadas a
grupos sociais, motivadas por preconceitos de qualquer natureza.

11. A seleção será feita por uma comissão composta por até 5 (cinco) servidores(as) do Campus e/ou egressos(as) do
curso que não estejam vinculados(as) a nenhum dos trabalhos inscritos, a serem convidados pela equipe de produção do
Folia.

12. A lista dos trabalhos selecionados para a Mostra BaCine/IFG será divulgada até o dia 31 de maio de 2022 no perfil do






	Documento assinado eletronicamente por:

