INSCRIÇÕES ABERTAS DE 04 de janeiro de 2021 a 5 de fevereiro de 2021

“HUMOR NA TELA – FESTIVAL DE CINEMA PARA RIR"

Edital 2021

I - SOBRE O EVENTO
O "I HUMOR NA TELA – FESTIVAL DE CINEMA PARA RIR" é uma iniciativa que visa
fortalecer o gênero HUMOR dentro da produção audiovisual, com a proposta de democratizar o
acesso a filmes de produções regionais e nacionais, por meio de sessões públicas (presenciais e/ou
virtuais) nas cidades de Lagoa Seca (PB), Rio de Janeiro (RJ) e Niterói (RJ). A população terá a
oportunidade de assistir GRATUITAMENTE aos mais recentes filmes brasileiros de comédia, bem
como participar de oficinas e fóruns sobre o audiovisual independente e sua difusão em nosso país.
Além de incentivar a produção e difundir o cinema nacional, propiciando encontro do público com
estes filmes, estimulando novas ideias, intercâmbios e gerando reflexões sobre cinema e arte, a
programação prevê a realização de oficinas, workshops, exibição de curtas e longas, exibição de
esquetes de humor, além de debates, shows e apresentações culturais.
O Festival é uma realização independente, sob a coordenação da InCartaz Filmes e do
Programa FilminBrasil de Formação em Audiovisual.

II - CATEGORIAS DAS MOSTRAS DE FILMES
1. MOSTRA COMPETITIVA DE FILMES NACIONAIS
Curtas do gênero comédia, de até 20 (vinte) minutos, incluindo os créditos, feitos por produtores
e/ou realizadores brasileiros ou radicados no Brasil há mais de 02 (dois) anos.
2. MOSTRA INFANTIL NÃO-COMPETITIVA
Curtas, de todos os gêneros, de até 20 (vinte) minutos, incluindo os créditos, feitos com a temática
infantil.
3. MOSTRA NÃO-COMPETITIVA
Formada por filmes estrangeiros, filmes longa-metragens e filmes que algum critério não atenda a
esse processo de seleção. Além disso, participarão dessa MOSTRA NÃO COMPETITIVA filmes
com medidas inclusivas (como audiodescrição, libras, etc) que serão exibidos em escolas parceiras
do festival.
III - AS INSCRIÇÕES
As inscrições são GRATUITAS e são feitas exclusivamente ONLINE (preenchendo nosso
formulário disponível em http://encurtador.com.br/GIMY0
O PERÍODO DE INSCRIÇÃO vai de 04 de janeiro de 2021 a 5 de fevereiro de 2021, através do
preenchimento do FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO.
A lista de filmes 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 os filmes inscritos no "I
HUMOR NA TELA – FESTIVAL DE CINEMA PARA RIR" , formada por profissionais de
reconhecido mérito no setor audiovisual para compor parte da equipe de curadoria.
A seleção dos filmes escolhidos será comunicada oficialmente no site FilmInBrasil (disponível em
http://www.filminbrasil.com), em um link específico e nas principais redes sociais no 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 diretores se dará de forma virtual, através de gravação de vídeos
falando sobre seus filmes e que serão veiculados durante transmissão da programação artística do
Festival.
Caso o filme seja premiado durante o "I HUMOR NA TELA – FESTIVAL DE CINEMA PARA
RIR" o Festival irá encarregar-se de enviar o troféu de premiação para o endereço cadastrado em
até 90 dias.
V - PREMIAÇÕES OFICIAIS
Receberão o TROFÉU as seguintes categorias da mostra competitiva:
- Melhor Filme
- Melhor Filme (júri popular)
- Melhor Roteiro
- Melhor Direção
- Melhor Montagem
- Melhor Fotografia
- Melhor Som
- Melhor Direção de Arte
- Melhor Ator
- Melhor Atriz
A premiação se dará na data de encerramento do Festival.
É direito do Júri Oficial NÃO CONCEDER prêmios caso os trabalhos não se enquadrem nos
critérios da avaliação, critérios esses estabelecidos pelo Júri em comum acordo.
É ainda direito do Júri atribuir MENÇÕES HONROSAS, desde que em acordo com a Comissão
Organizadora.

As decisões do Júri Oficial serão irrevogáveis e plenas. No caso de ausência eventual de membros
do Júri Oficial, a Comissão Organizadora indicará os respectivos substitutos com mesmo grau de
competência.
VI - SOBRE A PREMIAÇÃO DO JÚRI POPULAR
A premiação do júri popular se dará de forma virtual, dentro do site FilmInBrasil (disponível em
http://www.filminbrasil.com)
As decisões da Comissão Organizadora serão irrevogáveis e plenas. No caso de constatação de
fraude durante a votação, a comissão se reunirá e decidirá a melhor ação a ser tomada.
VII – ENVIO DE ARQUIVOS DOS FILMES
Os produtores dos filmes classificados para o festival, em todas suas mostras, deverão enviar até o
25 de fevereiro de 2021 para o email humornatela@incartaz.com links para download dos filmes.
Não serão aceitos links em plataformas como vimeo ou youtube, visando a qualidade técnica da
exibição.
Os arquivos dos filmes devem ter no máximo 2 gigabytes de tamanho, em formato MP4 (H264),
com resolução obrigatória de 1920 x 1080.
A não observação desse formato ou o não envio do link até a data acarretam na imediata
desclassificação do filme no festival.
VIII - 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, 04 de janeiro de 2021

Coordenação "I HUMOR NA TELA”

