IX MOSTRA INTERNACIONAL AUDIOVISUAL CURTA O GÊNERO 2021
REGULAMENTO
A Fábrica de Imagens – ações educativas em cidadania e gênero convida
realizadoras e realizadores audiovisuais a participarem da seleção de curta-metragens para
a IX Mostra Internacional Audiovisual Curta o Gênero, que acontecerá na segunda
quinzena de março de 2021, em Fortaleza, Ceará, Brasil.
1. A MOSTRA
1.1. A I X Mostra Internacional Audiovisual Curta o Gênero tem por objeto a difusão de
obras audiovisuais de curta-metragem (documentários, ficções, animações e
experimentais) que apresentem como elemento central as relações de gênero e suas
intersecções com outras categorias como sexualidades, raça e etnia, classe, geração,
deficiência, migração, dentre outras; com temas como a violência contra mulher,
masculinidades, paternidade, maternidade, LGBTQIAfobias, exploração sexual, direitos
sexuais e reprodutivos; e com os mais diversos campos da vida sociopolítica como o
Estado, o capital, a política, os Direitos Humanos, a educação, o trabalho, a saúde e a cultura.
2. INSCRIÇÕES
2.1.

Poderão ser inscritas produções audiovisuais concluídas a partir de 2019, com duração
máxima de até 25 minutos (incluindo os créditos) e cujas(os) realizadoras(es) sejam
maiores
de 18 anos. Não poderão ser inscritas obras selecionadas em outras
edições da presente Mostra.

2.2.

2.3.

As inscrições são gratuitas e acontecerão no período de 13 de outubro de 2020 a
13 de janeiro de 2021.
Obras internacionais deverão conter, obrigatoriamente, legendas em português(BR).
Recomenda-se fortemente que as obras nacionais também contenham legendas em
português (BR), considerando as questões de acessibilidade, no entanto, a ausência
das mesmas, não é critério de indeferimento da inscrição.

2.4.

As inscrições serão gratuitas e realizadas no período de 13 de outubro de 2020 a
13 de janeiro de 2021, exclusivamente no site: https://fabricadeimagens.org.br/
curtaogenero/ mediante o preenchimento do formulário e do envio dos arquivos
especificados abaixo para o e-mail curtaogenero@fabricadeimagens.org.br.
2.4.1 - Um link para a cópia de exibição obra audiovisual para download
válido até o dia 31 de março de 2021, em formato AVI, MKV ou MP4, com
resolução mínima FULL HD(1920x1080) e acessível em plataformas de
armazenamento em nuvem (ex.: DropBox, One Driver, Google Driver, MEGA,
etc.). Não serão aceitos links de filmes em sites de visualização (ex.: youtube,
vimeo, etc.). Caso seja necessária senha para o download dos arquivos, deve ser
enviada junto com o link;

2.4.2 - 02 (duas) fotos de divulgação do filme em formato JPG, com resolução
mínima de 30dpi;
2.5.

A conclusão do processo de inscrição se dará exclusivamente pelo cumprimento dos
trâmites contidos nos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.1 e 2.4.2, sendo igualmente indeferidas as
inscrições que não guardem relação com o campo temático descrito no item 1.1. A
comissão organizadora enviará um email de confirmação da inscrição em até 7 (sete)
dias úteis.

2.6.

A organização da Mostra não se responsabilizará:

2.6.1. Por arquivos enviados corrompidos;
2.6.2. Pelo preenchimento incorreto da Ficha de Inscrição;
2.6.3. Por problemas técnicos no link de visualização (campo presente na ficha de inscrição
no site https://fabricadeimagens.org.br/curtaogenero/) e/ou no link para download da cópia de
exibição, enviado para o e-mail curtaogenero@fabricadeimagens.org.br.
2.6.4. Assim, ficar reservado à organização o direito de eliminação da obra audiovisual do
processo seletivo ou do programa de exibição, caso selecionada e a cópia de exibição
apresente defeito.
2.7.

Ao submeter a obra audiovisual ao processo seletivo a(o) responsável pela inscrição
declara estar autorizada(o) e ser responsável por todos os direitos de imagem e
autorais advindos da realização e exibição do vídeo.

2.8.

Na ficha de inscrição, a (o) responsável pela inscrição deverá optar por autorizar:
a) A exibição da obra somente na I X Mostra Internacional Audiovisual Curta O
Gênero 2021, em Fortaleza, Ceará, Brasil;
b) A exibição também em itinerâncias da IX Mostra Internacional Audiovisual Curta
O Gênero 2021 e em ações educativas, sem finalidade lucrativa, da ONG Fábrica
de Imagens em associações culturais, Pontos de Cultura, ONGs, cineclubes,
Instituições de Ensino, organizações parceiras e patrocinadoras;
c) Além das exibições descritas acima, a inclusão da obra em uma coletânea de vídeos
do Curta O Gênero 2021 reproduzidos em mídias digitais (CD, pen drive, etc) e a
respectiva distribuição dessas mídias para fins educativos e não comerciais para
associações culturais, Pontos de Cultura, ONGs, cineclubes, Instituições de Ensino,
organizações parceiras e patrocinadoras.

2.9.

Ao submeter a inscrição à IX Mostra Internacional Curta o Gênero 2021 a(o)
responsável pela inscrição declara que a obra não infringe direitos de terceiros, direitos
autorais de qualquer natureza, não incorre em plágio total ou parcial,
responsabilizando-se na esfera cível e penal pelo descumprimento das normas
constantes deste regulamento.
3. SELEÇÃO
3.1. A seleção dos vídeos será feita por uma Comissão de Curadoria a ser nomeada
pela Organização do Curta o Gênero, composta por pessoas ligadas à realização e
crítica audiovisual, personalidades ligadas à Academia e a movimentos e
organizações ligadas às questões de gênero, sexualidades e feminismos.
3.2. O resultado da seleção será publicado no site https://fabricadeimagens.org.br/
curtaogenero/, no dia 08 de fevereiro de 2021, sendo irrevogável o parecer da
curadoria.
3.3. A Organização da Mostra poderá incluir obras audiovisuais convidadas no
programa de exibição.
4. DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1.

Todas as ideias/opiniões expressas em áudio e vídeo nas obras selecionadas

são de exclusiva responsabilidade das(os) realizadoras(es) e não refletem
necessariamente a opinião da Fábrica de Imagens e/ou da Comissão de Curadoria,
cabendo à s / aos responsáveis pela inscrição declarar a classificação indicativa
de acordo com a legislação vigente.
4.2. Para efeito de divulgação, a organização da IX Mostra Audiovisual Internacional
Curta o Gênero 2021 reserva-se o direito de exibir extratos dos vídeos participantes
em qualquer mídia.
4.3. Os casos omissos serão avaliados pela organização da Mostra.
4.4. As

dúvidas

referentes ao

processo de

inscrição/seleção deverão ser
encaminhadas para o e-mail curtaogenero@fabricadeimagens.org.br ou através do telefone
+55 85 3495 1887.

4.5. O procedimento de inscrição vincula a (o) participante à aceitação integral
deste regulamento.

Curta o Gênero 2021
Fábrica de Imagens – ações educativas em cidadania e gênero. Contato
(85) 3495-1887
Fortaleza, 07 de outubro de 2020.

