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REGULAMENTO

1. DOS OBJETIVOS

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através da Pró-Reitoria de Extensão

(PROEX), dentro do contexto do Programa Estruturante Caravana Cultural, realiza neste ano

de 2023 a 1ª edição da Mostra de Audiovisual Caravana Cultural/UFRN. A presente mostra

visa estimular e divulgar obras audiovisuais produzidas no Rio Grande do Norte por

realizadores estudantes de instituições públicas de ensino do estado, através da seleção de

filmes em curta-metragem que serão premiados e exibidos em plataformas digitais e salas de

exibição. Estes objetivos se inserem no contexto pedagógico da extensão universitária,

colaborando com o desenvolvimento da criação e capacidade narrativa audiovisual dos

discentes.

2. DA MOSTRA

2.1 A Mostra de Audiovisual Caravana Cultural/UFRN selecionará até 10 (dez) filmes

estudantis com até 03 (três) minutos de duração, incluindo créditos, para serem exibidos e

premiados pelos realizadores da Mostra.

§ 1º Poderão concorrer apenas filmes produzidos no Rio Grande do Norte, por realizadores

estudantes de quaisquer instituições públicas de ensino deste estado (educação básica, ensino

técnico ou ensino superior) do estado. Não serão aceitas obras que estejam disponíveis

http://www.proex.ufrn.br/


publicamente em plataformas de vídeo, streaming ou que já foram exibidas em canais de TV

aberta ou fechada.

§ 2º Serão aceitas obras finalizadas a partir do ano de 2021, nos gêneros: ficção, documentário,

animação e experimental, realizados em qualquer formato, desde que possuam cópia de

exibição em formato digital com resolução mínima Full HD (1920 x 1080).

§ 3º Estudantes menores de idade poderão participar sob a tutoria de um professor e

autorização do responsável legal.

3. SELEÇÃO E PREMIAÇÃO

3.1 Os filmes com inscrição deferida serão avaliados pela curadoria a ser formada pela

organização da Mostra, em etapa única, de acordo com os seguintes critérios:

I- Argumento/roteiro: Serão analisados, em caráter crítico, a ideia e a construção da obra

audiovisual e o desenvolvimento da narrativa, avaliando-se a construção dos personagens e

diálogos. A pontuação deste critério irá de 0 (zero) a 10 (dez) pontos;

II- Criatividade: Serão analisados, em caráter crítico, os requisitos da obra audiovisual no

tocante à abordagem e ao enredo, verificando o esforço e a inovação na construção do filme.

A pontuação deste critério irá de 0 (zero) a 7 (sete) pontos;

III- Qualidade Técnica: Serão analisados, em caráter crítico, os requisitos técnicos do filme

através da avaliação da fotografia, do som e da montagem da obra audiovisual. A pontuação

deste critério irá de 0 (zero) a 7 (sete) pontos;

IV- Qualidade Artística: Serão analisados, em caráter crítico, o conceito artístico da obra

audiovisual, avaliando-se todos os aspectos que irão compor a montagem, a trilha sonora, o

elenco e a direção do filme. A pontuação deste critério irá de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.

Parágrafo único - De acordo com esses critérios, a pontuação final máxima que um filme

concorrente poderá chegar é a de 34 (trinta e quatro) pontos.

3.2 Até 10 (dez) filmes poderão ser selecionados pela curadoria para a exibição, aqueles que

forem aprovados pela curadoria para a Mostra receberão uma ajuda de custo de 500

(quinhentos reais) cada.



3.2.1 A curadoria, escolhida pela Pró-Reitoria de Extensão, será composta por 05 (cinco)

profissionais, representantes de diferentes setores da UFRN, com notório saber no campo

audiovisual. A escolha dos curadores é soberana e irrecorrível, não cabendo nenhum tipo de

recurso ao proponente.

3.2.2 Os filmes selecionados serão exibidos em plataformas e sala de exibição a serem

definidas posteriormente, bem como, a depender das circunstâncias e oportunidade da UFRN,

em unidades diversas da UFRN e TVU.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1 As inscrições serão realizadas no período de 21/03/2023 a 05/05/2023, exclusivamente via

formulário que estará disponível no portal da PROEX UFRN (https://proex.ufrn.br/). O

candidato também pode acessar o formulário diretamente através da seguinte

URL: https://forms.gle/NyxzrWtcyb6DNixk8

4.2 No preenchimento do formulário de inscrição será solicitado ao proponente:

I- Dados pessoais e endereço de e-mail do responsável pela inscrição;

II- Informações da obra objeto de inscrição na Mostra, incluindo local de

produção, sinopse e material de divulgação;

III- Classificação indicativa do filme de acordo com o manual do Ministério da

Justiça;

IV- Informações do autor da obra, incluindo documentação comprobatória de que o

filme foi realizado por um estudante regularmente matriculado em uma instituição

pública de ensino do Rio Grande do Norte;

V- Arquivo PDF contendo o Termo de Responsabilidade de Menor (Anexo I)

preenchido e assinado pelo responsável legal, em caso de o realizador do filme ser

menor de 18 anos;

VI- URL do filme na plataforma do YouTube.

Parágrafo único - O filme enviado para o YouTube deve estar com a opção de visibilidade

"Não listado" selecionada, ou seja, apenas pessoas que receberem a URL do vídeo terão

acesso ao filme.

https://proex.ufrn.br/
https://forms.gle/NyxzrWtcyb6DNixk8


5. DOS IMPEDIMENTOS

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

servidor da Pró-Reitoria de Extensão ou familiares dos mesmos;

5.2 Não será permitida a inscrição de filmes com classificação indicativa não

recomendada para menores de 14 anos, baseando-se nos critérios de classificação,

direcionados a obras audiovisuais, definidos pelo Ministério da Justiça e Segurança

Pública. (Guia Prático de Classificação Indicativa);

5.3 Não serão aceitas obras com conteúdo discriminatório e que firam os direitos humanos.

6. CRONOGRAMA

6.1 A Mostra de Audiovisual Caravana Cultural/UFRN seguirá o seguinte cronograma:

Data Evento

21/03/2023 Lançamento do edital

21/03 a 05/05/23 Veiculação da campanha de divulgação

21/03 a 05/05/23 Período de inscrições da Mostra

08/05 a 19/05/23 Período de seleção feita pela curadoria

Previsão

19/05/23

Divulgação dos filmes selecionados

Previsão

25/05/23

Exibição dos filmes selecionados nas plataformas e sala de exibição (a

ser definida posteriormente).

7. DA FONTE DE RECURSOS E DO PAGAMENTO

7.1 Os recursos no valor de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cobertura da despesa com a

premiação das produções selecionadas (caso sejam selecionados dez filmes), poderão ser

oriundos do orçamento do programa estruturante Caravana Cultural, via Fundação Norte Rio-

grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC);

7.2 O pagamento do prêmio a cada vencedor será efetuado mediante o fornecimento de:

https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/seus-direitos/classificacao-1/paginas-classificacao-indicativa/guia-de-classificacao


I- Conta Bancária (banco, agência e número da conta) cujo vencedor ou responsável

legal seja titular;

II- Certidão de Regularidade Fiscal emitida pela Receita Federal.

§ 1º É de inteira responsabilidade do candidato a regularização de documentos indicados neste

item deste Edital, exigidas as certidões necessárias até a data da final da Mostra, sob o risco

de não recebimento da premiação.

§ 2º O trâmite de pagamento dos selecionados segue o rito da FUNPEC, de acordo com a

documentação exigida, em prazo posterior à exibição e término do processo desta Mostra,

cabendo à PROEX/UFRN fazer o encaminhamento à citada Fundação.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 Qualquer reclamação ou denúncia (acompanhada de documentos comprobatórios) acerca

de irregularidades envolvendo quaisquer filmes selecionados deverá ser formulada por

escrito e entregue à Comissão Organizadora, até três dias após o término do período de

inscrição, 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;

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

mostracaravanacultural@gmail.com;

8.3 Ao realizar a inscrição, o realizador dispensa a cobrança oriunda de direito autoral sobre a

exibição de sua obra e todo seu conteúdo, incluindo a trilha sonora (sob responsabilidade

de seus realizadores quanto à direitos de uso), autorização de uso de imagem e qualquer

outro produto protegido por direitos autorais;

8.4 O (a) diretor(a) discente e/ou responsável e a empresa produtora (se for o caso) são os

responsáveis pela utilização de imagens e sons de terceiros em seus trabalhos, bem como

de locações e do uso de imagem no filme inscrito. Todo e qualquer ônus por questões de

direitos autorais ou licenças para filmagens recairão exclusivamente sobre o(a) diretor(a),

produtor(a) e a empresa produtora, ficando os realizadores da Mostra isentos de qualquer

responsabilidade sobre o não cumprimento às legislações vigentes que tratam do tema;

8.5 A organização da Mostra de Audiovisual Caravana Cultural/UFRN se reserva ao direito

de exibir, em quaisquer meios de comunicação, trechos e/ou trailer dos filmes

mailto:mostracaravanacultural@gmail.com


participantes para fins de divulgação da Mostra bem como fotos e informações dos

participantes enviadas no momento da inscrição;

8.6 O presente edital poderá ser revogado em quaisquer de uma de suas etapas, por motivos

de oportunidade e conveniência administrativa, devidamente justificada, não cabendo aos

participantes direito à reclamação ou à indenização de qualquer natureza;

8.7 O cronograma deste edital poderá ser alterado de acordo, se necessário, de acordo com a

oportunidade ou conveniência da UFRN;

8.8 O ato de inscrição para o concurso implica a plena aceitação do regulamento;

8.9 Os casos aqui não previstos serão dirimidos pela Comissão Organizadora da Mostra de

Audiovisual Caravana Cultural/UFRN, sendo as decisões desta Comissão irrevogável e

sem direito à contestação ou reclamação.

Natal, 21 de março de 2023.

Prof. Graco Aurélio Câmara de Melo Viana

Pró-Reitor de Extensão



ANEXO I

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE MENOR

Eu, (responsável) ___________________________________________________________,

RG________________, CPF_____________________, residente à

_________________________________________, declaro para os devidos fins que sou

responsável legal de (nome do menor) ________________________________________, RG

____________________, CPF: ____________________, me responsabilizando por todos

seus atos e ações perante suas atividades artísticas inscritas na Mostra de Audiovisual

Caravana Cultural/UFRN.

_________________________/ RN, _____ de _______________ de 2023.

________________________________________

Assinatura do Responsável


