
 
REGULAMENTO 
Arraial Cine Fest – 6ª edição 
 
 
02/01/2013 
Seleção de filmes 
Por curadoria e inscrição 
 



 

1 - OBJETIVO 

O Arraial Cine Fest - 6ª edição - Festival Internacional de Cinema e Vídeo de Arraial d'Ajuda 

tem como objetivo principal consolidar um espaço de exibição, difusão e premiação da 

produção audiovisual nacional e internacional. O Festival reúne também personalidades 

ligadas à atividade cinematográfica, promovendo encontros, cursos, seminários e oficinas. Por 

outro lado, o Festival possibilita o intercambio entre produtores, diretores, atores, 

distribuidores e exibidores, além de aproximar os criadores de seu público.  

2 - LOCAL E DATA 

A 6ª edição do Arraial Cine Fest  será realizada no Centro de Cultura de Porto Seguro e SENAC - 

Porto Seguro/Bahia, de 01 a 07 de dezembro de 2013.  

3 - INSCRIÇÃO 

3.1. As obras brasileiras inscritas deverão ter sido finalizadas entre 2011 e 2013 e que não 

tenham sido exibidas em salas comerciais ou televisão aberta, pública ou por assinatura. Não 

há limite de títulos por realizador/produtor e as inscrições são gratuitas. 

3.2. As obras estrangeiras serão convidadas pela curadoria e que não tenham sido exibidas no 

Brasil em salas comerciais ou televisão aberta, pública ou por assinatura sem ano limite de 

finalização. 

3.3. Para a mostra principal competitiva poderão concorrer obras de todos os gêneros de curta 

duração (até 20 minutos) e de longa duração (mais de 71 minutos) realizadas e finalizadas em 

qualquer bitola ou suporte. 

3.4. Para o simpósio/mostra do audiovisual universitário poderão concorrer obras de todos os 

gêneros de curta duração (até 15 minutos) realizadas e finalizadas em qualquer bitola ou 

suporte. Do formato: 05 minutos para apresentação oral da obra | 15 minutos para exibição 

da obra | 15 minutos debate com o publico. 

3.5. As inscrições estarão abertas no período de 01 de agosto a 30 de setembro de 2013. 

Deverão ser encaminhados por correio, com postagem de até dia 30 de setembro de 2013 

acompanhado de: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo realizador ou produtor; 

b) cópia fiel do título proposto no formato DVD (NTSC, região zero ou 4). 

c) material de divulgação: imagens no formato JPG com 300 dpi de resolução, enviados por 

internet ou CD; cartazes e material de caráter informativo e promocional da obra. 

A ficha de inscrição deve ser preenchida, impressa e assinada e o arquivo da mesma salvo em 

PDF enviado para curadoria@arraialcinefest.com.br  Os custos de envio dos trabalhos para a 

mailto:curadoria@arraialcinefest.com.br


seleção correrão por conta dos proponentes. Certifique-se que o DVD esteja em bom estado e 

preso no interior do estojo. 

A confirmação do recebimento da inscrição será comunicada por e-mail. 

O material da inscrição deve ser encaminhado para: 

Costa Central Eventos 

A/C Arraial Cine Fest - 6ª edição 

Rua Portugal, 153 - Arraial d’Ajuda/ BA - CEP: 45816-000 

4 - SELEÇÃO 

4.1. Para a mostra principal serão selecionados até 06 (seis) filmes de longa duração e até 10 

(dez) filmes de curta duração seguindo os critérios: 

- qualidade técnica; 

- relevância contextual da obra; 

- ineditismo. 

4.2. Para o simpósio/mostra do audiovisual universitário serão selecionados até 40 (quarenta) 

obras audiovisuais de curta duração (até 15 minutos) seguindo os critérios: 

- presença de realizador ou representante da obra audiovisual (imprescindível para a seleção); 

- qualidade técnica; 

- relevância contextual da obra; 

OBS: A organização do evento junto à agência oficial de viagens, em tempo hábil, ofertará 

um pacote promocional de traslado aéreo e hospedagem para viabilizar a presença dos 

realizadores universitários. 

5 - SELECIONADOS 

As cópias em DVD para exibição deverão chegar ao endereço de postagem da inscrição até 15 

de novembro de 2013. 

A organização do festival estabelece a ordem e data de exibição de cada obra selecionada. 

Todas as obras selecionadas serão exibidas apenas em suporte digital. 

6 - PREMIAÇÃO 

Será constituído um júri oficial para mostra competitiva, integrado por personalidades e 

profissionais do setor audiovisual que não estejam ligados às obras selecionadas. A decisão do 

júri é soberana e não submetida a recurso. 

Os curtas e longas-metragens da mostra principal concorrem aos seguintes troféus: 



a) Melhor Filme Nacional eleito pelo júri; 

b) Melhor Filme Estrangeiro eleito pelo júri; 

c) Melhor Filme Nacional eleito pelo voto popular; 

d) Melhor Filme Estrangeiro eleito pelo voto popular; 

e) As 03 (três) melhores obras audiovisuais do simpósio/mostra do audiovisual universitário 

receberão o troféu Esquina do Mundo 

A votação popular será através de cédula própria, sendo computadas as opções assinaladas 

entre Excelente, Muito Bom, Bom, Regular e Ruim e calculada a média ponderada do total 

obtido com o número total de votantes. 

Os resultados do voto popular e do júri oficial, assim como prêmios especiais, serão 

anunciados durante a cerimônia de encerramento do Festival. 

8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As cópias em DVD dos trabalhos selecionados farão parte do acervo do festival e qualquer 

outra exibição só será feita com a anuência do realizador/produtor. 

A assinatura do produtor/realizador na ficha de inscrição implica na aceitação deste 

Regulamento. 

Os casos omissos a este Regulamento serão dirimidos pela organização do Arraial Cine Fest 6ª 

edição. 

 

Contatos: 

Tel. (73) 8817 1797 - Juca Fonseca (Coordenador) 

Tel. (73) 9971 6635 - Flávia Soares (Produtor Executivo) 

arraialcinefest@gmail.com  

www.arraialcinefest.com.br  
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