COMPETITIVA DE CURTAS E GAMES – VI FESTIVAL CINEMUNDO
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA ENVIO DE CURTAS E GAMES DE JOVENS REALIZADORES

Estão abertas as inscrições para a Competitiva de Curtas do VI Festival CineMundo, festival
de curtas, longas e games que ocorrerá, em paralelo, com o II Seminário Internacional: formação,
público e mercado audiovisual, entre os dias 19 e 23 de Agosto na Caixa Cultural.
O objetivo da competitiva de curtas e games é incentivar novas produções e promover
jovens realizadores que tem como faixa etária, de 15 a 29 anos, advindos de projetos de formação
em audiovisual, escolas livres ou universitários. Os filmes devem ter até 15 min (incluindo créditos)
e não há restrições quanto ao gênero. Uma comissão julgadora selecionará os filmes que irão para
a exibição no Festival e, os melhores serão escolhidos por júri popular, sendo premiados com
certificado e troféu.
As inscrições devem ser realizadas até o dia 21 de julho, através do envio de link do filme ou
da cópia do DVD por correio. O regulamento completo e ficha de inscrição estão disponíveis no site
do evento: www.cinemundo.org.

Sobre o VI Festival CINEMUNDO
Competitiva de curtas
São filmes produzidos por jovens realizadores permitindo reconhecimento social e possibilitando a
criação de novos horizontes de informação, cultura e pensamento. Serão três dias de exibição, com
a apresentação de 12 curtas de ficção e documentário que serão avaliados por meio de júri popular.
New Games
È um concurso cultural que premiará os melhores jogos selecionados pelo comitê de seleção e
premiados pelo júri especializado. É uma vitrine para jovens criadores independentes, apresentar
seus jogos. Serão aceitos jogos para PCs, mobiles e outras plataformas e serão avaliados nas
seguintes categorias: tecnologia, visual, som, game, overall e escolhidos por júri especializado. Os
vencedores ganharão certificado e troféu. Inscrições até o dia 04 de agosto através do site
www.cinemundo.org.
Sobre o Cinema Nosso: o Cinema Nosso é uma instituição sociocultural, que tem como objetivo
ampliar o universo cultural e contribuir para o desenvolvimento do senso crítico de adolescentes e
jovens oriundos das classes populares através da linguagem audiovisual. A ação educativa foi
iniciada a partir do processo de produção do filme "Cidade de Deus" do diretor Fernando Meirelles.

Serviço:
Competitiva de Curtas
Até 21 de julho
Competitiva New Games
Inscrições no site www.cinemundo.org

