
I FESTIVAL DE CINEMA DE CARUARU 
 

REGULAMENTO – CONVOCATÓRIA FINAL 
 

I. DAS FINALIDADES 
 

O I FESTIVAL DE CINEMA DE CARUARU é um espaço de difusão dos elementos 
culturais locais. Está em sintonia com o desenvolvimento econômico e acadêmico de 
Caruaru e região nas últimas décadas devido a chegada de novos cursos superiores e a 
instalação da UPE, UFPE e instituições particulares. Estas têm capacitado profissionais 
em diversas áreas, principalmente nos cursos de jornalismo e design.  

O I FESTIVAL DE CINEMA DE CARUARU inclui uma ação educativa através do 
incentivo à produção de filmes dentro das escolas da região Agreste de Pernambuco; cria 
para estudantes um espaço para outras práticas de expressão, desenvolvendo a pesquisa 
de temas atuais; divulga as produções locais; desperta a profissionalização e o 
empreendedorismo. 

O I FESTIVAL DE CINEMA DE CARUARU prioriza o uso da mão de obra local e 
com a geração de emprego nas empresas produtoras locais, bem como estimula a 
produção independente. 
 
 
II. DA ORGANIZAÇÃO 
 
 É organizado por educadores, jornalistas e artistas com incentivo do FUNCULTURA 
da Secretaria de Cultura do governo do estado de Pernambuco. 
 
 
III. DAS MOSTRAS 
  
 O I FESTIVAL DE CINEMA DE CARUARU é composto por quatro mostras: a) 
Mostra Agreste (competitiva); b) Mostra Pernambuco (competitiva); c) Mostra Estudantil 
Faço o Filme (competitiva) d) Mostra Especial Reflexões (não competitiva). Todos os 
filmes das mostras competitivas terão de 5 a 20 minutos, já considerados os créditos 
iniciais e finais. Serão aceitos filmes nos gêneros documentário, ficção e animação, 
finalizados em qualquer formato e que possuam cópia em formato digital (h264) na 
resolução mínima de 1920x1080px. 
 
 
IV. DAS INSCRIÇÕES 
 
 Cada filme deve ter a sua inscrição. 

As inscrições serão feitas através de envelope lacrado entregue pessoalmente ou 
via correios (SEDEX) no endereço: 
I FESTIVAL DE CINEMA DE CARUARU 
RUA HENRIQUE DE OLIVEIRA, 59B 
INDIANÓPOLIS 
CARUARU – PE 
CEP: 55024190 
 A inscrição consta: a) Ficha de inscrição (anexo I, II ou III) com todos os campos 
preenchidos e assinada; b) Duas cópias do filme em formato DVD com mídia identificada 
com nome do filme; c) Declaração de matrícula de todos os alunos inscritos na ficha de 
inscrição (somente para mostra estudantil); d) Declaração individual dos responsáveis 



pelos alunos indicados na ficha de inscrição e atuantes nos filmes (somente para mostra 
estudantil); e) CD ou DVD contendo no mínimo 2 imagens para divulgação do filme (não 
obrigatório para a Mostra Estudantil); f) Cópia do RG do produtor ou professor 
responsável. 
 O prazo para inscrição é 11 de agosto de 2014 a 10 de outubro de 2014. Todos os 
gastos referentes a inscrição são de responsabilidade dos produtores dos filmes. Nenhum 
material será devolvido, mesmo que não seja selecionado e passará a fazer parte do 
acervo do Festival que poderá usar, para efeito de divulgação do Festival, trechos de até 
60 segundos sem prévia autorização ou pagamento de direitos autorais. 
 
 
V. DO CRONOGRAMA E LOCAL 
 
  O Festival acontecerá no Teatro Difusora, na cidade de Caruaru. 
 
ATIVIDADE PRAZO OU DATA 
Divulgação da 1ª convocatória e regulamento Até 10 de maio de 2014 
Divulgação da 2ª convocatória agosto de 2014 
Inscrições dos filmes 11 de agosto a 10 de outubro de 

2014 
Divulgação dos filmes selecionados no blog 
festivaldecinemadecaruaru.wordpress.com 

18 de outubro de 2014 

Entrega dos arquivos em formato digital h264 com 
resolução mínima de 1920x1080px. 

7 de novembro de 2014 

Realização do Festival 18, 19 e 20 de novembro de 2014 
 
 
VI. DA SELEÇÃO DOS FILMES 
 
  O Festival será composto por filmes de curta metragem nos gêneros documentário, 
ficção e animação.  

Os filmes serão escolhidos pelos curadores, seguindo os seguintes critérios: 
a) Mostra Agreste: serão selecionados filmes de temáticas livres, ambientados na região 
Agreste de Pernambuco, mostrando ao menos um dos itens: pontos turísticos, belezas 
naturais, temas sociais, história ou valores locais. Terão preferência os filmes mais 
recentes. 
b) Mostra Pernambuco: serão selecionados filmes de temáticas livres, ambientados no 
estado de Pernambuco, trazendo uma leitura sobre qualquer identidade da cultura 
pernambucana. Terão preferência os filmes mais recentes. 
c) Mostra Estudantil Faço o Filme: serão selecionados filmes produzidos por alunos do 
Ensino Médio de instituições de ensino públicas e particulares localizadas no Agreste do 
estado de Pernambuco. As temáticas devem estar ligadas às vivências dos alunos, seus 
desejos, visão de mundo e curiosidades, sendo bastante pertinentes, temas ligados à fase 
adolescência. Serão pontuados filmes pela sua criatividade, coerência, mensagem 
educativa e participação efetiva dos alunos. É permitida a ajuda de profissionais na 
orientação e elaboração dos filmes, desde que não descaracterize a elaboração pelos 
alunos. 
 
 
VII. DA PREMIAÇÃO 
 
 Todas as mostras competitivas terão as seguintes premiações com troféus: 



Melhor Filme 
Melhor Diretor 
Melhor Roteirista 
Melhor Fotografia 
Melhor Ator 
Melhor Atriz 
 Além do troféu, o melhor curta de cada mostra competitiva receberá R$ 800,00 
(oitocentos reais) em dinheiro, entregue exclusivamente ao produtor ou responsável 
indicado na ficha de inscrição. 
 
 
VIII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
8.1 - A participação dos realizadores nas mostras Agreste e Pernambuco não será 
obrigatória e não terá influência no resultado da premiação, mas considera-se de extrema 
importância a presença dos mesmos para engrandecer o debate de realizadores, jurados 
e público. Na mostra Estudantil será obrigatória a presença de dois integrantes da ficha 
de inscrição, sob pena de não exibição e eliminação automática da Mostra. 
8.2 - Os filmes serão exibidos em mostras gratuitas, sem fins lucrativos, estando o 
Festival isento de qualquer pagamento a seus realizadores. 
8.3 - Quaisquer problemas relacionados com direitos autorais ficam a cargo dos 
produtores dos filmes. 
8.4 - Ao realizar a inscrição e enviar os filmes com a ficha devidamente assinada, estará 
ciente e de acordo com o regulamento. 
8.5 – A coordenação do Festival poderá utilizar pequenos trechos de até 60 segundos, 
fotos, informações técnicas e material gráfico dos filmes na divulgação de suas atividades, 
através de clipes, material impresso, TV e internet. 
8.6 - Na Mostra Estudantil não poderá haver mais que duas inscrições por escola. 
8.7 - Os realizadores poderão enviar material de divulgação (cartaz, folder) de seus filmes 
para serem expostos nos dias do Festival. 
8.8 - Os casos omissos deste regulamento ficam a cargo da comissão organizadora. 
 
 
 
EDVALDO FLORENCIO DOS SANTOS 
Diretor 
 
EDSON FRANCISCO DOS SANTOS 
HELISON FERREIRA 
JUCINEIDE DIAS DOS SANTOS SILVA 
LUCINEIDE MARIA DE SALES 
Coordenadores 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
I FESTIVAL DE CINEMA DE CARUARU 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
MOSTRA  AGRESTE 

 
NOME DO FILME: 
DURAÇÃO: 
ANO DE PRODUÇÃO: 
IDADE INDICATIVA: 
 
PRODUTOR: 
E-MAIL DO PRODUTOR: 
TELEFONE DO PRODUTOR: 
ENDEREÇO DO PRODUTOR: 
 
DIRETOR: 
ROTEIRISTA: 
DIRETOR DE FOTOGRAFIA: 
 
SINOPSE: 
 
 
 
 
ATORES*: 
 
 
 
 
ATRIZES*: 
 
 
 
 
FESTIVAIS QUE PARTICIPOU*: 
 
 
 
 
PRÊMIOS CONQUISTADOS COM ESSE FILME*: 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
ASSINATURA DO PRODUTOR 

 
 
*campos não obrigatórios. 



ANEXO II 
I FESTIVAL DE CINEMA DE CARUARU 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
MOSTRA  PERNAMBUCO 

 
NOME DO FILME: 
DURAÇÃO: 
ANO DE PRODUÇÃO: 
IDADE INDICATIVA: 
 
PRODUTOR: 
E-MAIL DO PRODUTOR: 
TELEFONE DO PRODUTOR: 
ENDEREÇO DO PRODUTOR: 
 
DIRETOR: 
ROTEIRISTA: 
DIRETOR DE FOTOGRAFIA: 
 
SINOPSE: 
 
 
 
 
ATORES*: 
 
 
 
 
ATRIZES*: 
 
 
 
 
FESTIVAIS QUE PARTICIPOU*: 
 
 
 
 
PRÊMIOS CONQUISTADOS COM ESSE FILME*: 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
ASSINATURA DO PRODUTOR 

 
 
*campos não obrigatórios. 



ANEXO III 
I FESTIVAL DE CINEMA DE CARUARU 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
MOSTRA  ESTUDANTIL FAÇO O FILME 

 
NOME DO FILME: 
DURAÇÃO: 
ANO DE PRODUÇÃO: 
IDADE INDICATIVA: 
 
ESCOLA: 
ENDEREÇO DA ESCOLA: 
DIRETOR(A) DA ESCOLA: 
 
RESPONSÁVEL (PROFESSOR): 
E-MAIL: 
TELEFONE: 
ENDEREÇO: 
 
DIRETOR: 
ROTEIRISTA: 
DIRETOR DE FOTOGRAFIA: 
 
SINOPSE: 
 
 
 
 
ATORES*: 
 
 
 
 
 
 
 
ATRIZES*: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL 

 
 
*campos não obrigatórios se o filme for documentário ou animação. 
 


