INSCRIÇÕES ABERTAS DE 07 de janeiro de 2021 a 5 de fevereiro de 2021

“I HUMOR NA TELA - Mostra de Cenas de Humor”
Edital 2021
I - SOBRE O EVENTO
A mostra não competitiva "I HUMOR NA TELA" é uma iniciativa que visa fortalecer o gênero
HUMOR dentro da produção de artes cênicas brasileiras, com a proposta de democratizar o acesso a
artistas fluminenses que farão exibições que serão transmitidas durante o evento. A população terá a
oportunidade de assistir GRATUITAMENTE a alguns dos mais talentosos artistas brasileiros de
comédia, bem como participar de oficinas e fóruns sobre a produção de humor independente e sua
difusão em nosso país. Além de incentivar a produção cultural de humor, propiciando encontro do
público com estes artistas, estimulando novas ideias, intercâmbios e gerando reflexões sobre a
importância do gênero, a programação prevê a realização de oficinas, workshops, exibição de curtas
e longas, exibição de cenas de humor, além de debates, shows e apresentações culturais.
O Festival é uma realização independente, sob a coordenação da InCartaz Filmes, da
KFTOX Gestão e Consultoria e do Programa FilminBrasil de Formação em Audiovisual.

II – SOBRE CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar da Mostra de Cenas de Humor obras produzidas com duração máxima de 10
minutos. Entede-se por “cenas de humor”: esquetes, stand-ups, monólogos.
- Por estarmos em um momento de pandemia, e com todas as restrições e protocolos de segurança
recomendados pela Organização Mundial da Saúde no sentido da não aglomeração, as cenas de
humor poderão ser gravadas por no máximo 2 pessoas.

III - AS INSCRIÇÕES
As inscrições são GRATUITAS e são feitas exclusivamente ONLINE (preenchendo nosso
formulário).
O PERÍODO DE INSCRIÇÃO vai de 07 de janeiro de 2021 a 5 de fevereiro de 2021, através do
preenchimento do FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO.
A lista de cenas de humor selecionados para o Festival será publicado no seguinte endereço
eletrônico:
www.filminbrasil.com/

IV - SOBRE A SELEÇÃO
A coordenação do Festival nomeará uma curadoria para selecionar as cenas de humor inscritas no
"I HUMOR NA TELA" , formada por profissionais de reconhecido mérito na produção cultural
brasileira.

No ato de inscrição os proponentes deverão enviar um vídeo “caseiro” da apresentação que se
pretende inscrever. No caso de essa cena ser selecionada, o vídeo será gravado em data específica
em um estúdio. O objetivo disso é para que haja um nivelamento técnico de todas as apresentações,
e além disso, oferecer esse vídeo gravado para os proponentes como um material profissional para
divulgar o seu trabalho.
A seleção das cenas de humor escolhidos será comunicada oficialmente no site FilmInBrasil
(disponível em http://www.filminbrasil.com), em um link específico e nas principais redes sociais
até o dia 12 de fevereiro de 2021, podendo esta data ser alterada mediante decisão da Coordenação
Geral do festival e seus realizadores, caso seja necessário.
Pelo fato de ser realizado no período da pandemia, onde a segurança sanitária ainda não está
garantida, a participação dos realizadores se dará de forma virtual, através de gravação de vídeos
falando sobre sua cena, e que serão veiculados durante transmissão da programação artística do
Festival.
V - SOBRE OS SELECIONADOS
Os selecionados pela curadoria para participar da mostra de cenas de humor gravarão os vídeos no dia
20 de fevereiro, na Rua Presidente Backer, 149 sala 601 – Icaraí – Niterói – RJ, em horários prédeterminados para evitar aglomeração. Como ajuda de custo cada proponente receberá o valor de R$
300,00 (trezentos reais).
VI - CONDIÇÕES GERAIS
A concordância com esse regulamento dará à sua Coordenação autorização para utilizar os trabalhos
inscritos em mostras itinerantes, sem fins lucrativos.
Os casos omissos e quaisquer outros problemas serão resolvidos pela Comissão Organizadora.
Para esclarecer dúvidas ou informar sugestões, entrar em contato através do e-mail:
humornatela@incartaz.com

Rio de Janeiro, 07 de janeiro de 2021

Coordenação "I HUMOR NA TELA”

