
 

29º CINE CEARÁ 
FESTIVAL IBERO-AMERICANO DE CINEMA 
Fortaleza, Ceará, Brasil.  
De 31 de agosto a 7 de setembro de 2019 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL CINE CEARÁ  

 

REGULAMENTO - MOSTRA ÁGUA E FUTURO 

TEMA: “Preservação dos recursos hídricos: Água e Futuro” 

 
1.   APRESENTAÇÃO 
 
1.1.1. O 29º Cine Ceará – Festival Ibero-Americano de Cinema, em parceria com a              

Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE, realiza a mostra “Água e Futuro”,               

totalmente voltada para a realização de filmes captados em aparelho celular e dispositivos             

móveis, que poderão ser editados e finalizados na plataforma de preferência do            

participante. 

1.1.2.      O tema da mostra é “Preservação dos recursos hídricos: Água e Futuro”. 

1.1.3. Os filmes inscritos serão avaliados pela banca julgadora que selecionará os 5 (cinco)              
melhores para serem exibidos durante a programação do Festival entre os dias 30 de agosto               
a 06 de setembro na programação noturna, no Cineteatro São Luiz, às 19h30. 

1.1.4. O melhor curta-metragem será exibido na Cerimônia de Encerramento do 29º Cine             
Ceará – Festival Ibero-Americano de Cinema e receberá um prêmio no valor de R$ 3.000,00               
(três mil reais). 

1.1.5. A Mostra “Água e Futuro” tem como objetivo utilizar meios tecnológicos para             

produção de curtas-metragens através de aparelhos celulares, de curta duração, para assim            

estimular a criatividade mesclada com a tecnologia. 

 
2.   CATEGORIA 
 
2.1.1. O festival possui uma única categoria, pública e aberta a todos os             

interessados, podendo se organizar em equipe ou individualmente. 

 
3.   CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
 
3.1.1. Serão aceitas curtas-metragens de realizadores cearense ou residentes no          

Ceará a mais de dois anos. 

3.1.2. Serão aceitos curtas-metragens de todos os gêneros (ficção, animação,          

documentário, reportagem, etc) desde que respeitadas as condições deste regulamento:          

filmes captados em aparelho celular abordando o tema “Preservação dos recursos           

hídricos: Água e Futuro”. 
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3.1.3. Os curtas-metragens deverão estar finalizados e com duração mínima de 1 (um)             
minuto e máxima de 3 (três) minutos, contando com os créditos. 

3.1.4. Os filmes deverão conter créditos relativos à produção do mesmo, sendo iniciais             

ou finais, desde que não ultrapassem o limite de duração estabelecido. 

3.1.5. Curtas-metragens exibidos pela internet antes da inscrição no festival não           

serão aceitos. 

3.1.6.      Os filmes devem ter classificação livre. A Classificação é embasada na Constituição 

Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, nas Portarias MJ n° 1.100/2006 e n° 

1.220/2007 e no Manual da Nova Classificação Indicativa (Portaria SNJ n° 8/2006). A             

Portaria MJ n° 1.100/2006 regulamente a Classificação Indicativa de diversões públicas,           

especialmente obras audiovisuais destinadas a cinema, vídeo, DVD, jogos eletrônicos e de            

interpretação (RPG) e as portarias MJ n° 1.220/2007 e SJN n° 

14/2009 regulamentam as obras audiovisuais destinadas à televisão. 

3.1.7. O filme que não atender as especificações quanto ao tema do festival             

será desclassificado. 

3.1.8. Será reservada à comissão de curadoria a prerrogativa de solicitar a verificação             

do material bruto para comprovação do uso de celular ou outro dispositivo móvel. 

 
4.   INSCRIÇÃO 
 
4.1.1. A inscrição será feita através do site www.cineceara.com, onde será preenchida            

uma ficha técnica solicitando os dados do participante ou grupo, sinopse do filme,             

especificações do celular utilizado e o filme finalizado. 

4.1.2. A inscrição somente será efetivada com o recebimento de todos os itens             
solicitados. 

4.1.3.      A inscrição é gratuita. 

4.1.4.    As inscrições serão abertas no dia 12 a 26 de agosto de 2019. 
 
5.   JÚRIS 
 
5.1.1. O julgamento dos filmes será feito pelo júri “Olhar Universitário”, formado            

por estudantes de cursos de cinema de Fortaleza. 

 
6.   PREMIAÇÃO 
 
6.1.1. Serão escolhidos para exibição no Cineteatro São Luiz, durante o Festival, 5 (cinco)              
curtas-metragens entre os dias 01 a 06 de setembro na programação noturna. 

6.1.2. Será premiado o melhor curta-metragem com um prêmio de R$ 3.000,00 (três             

mil reais), valor bruto à receber. 

6.1.3. Os critérios de avaliação dos vídeos serão julgados pela capacidade de            

aproveitamento dos recursos da mídia proposta com singularidade, inovação,         

criatividade e peculiaridade pelo tema proposto. 
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6.1.4. O prêmio será entregue na Cerimônia de Encerramento do evento, no dia 06              

de setembro de 2019, no Cineteatro São Luiz, às 19h30. A entrega do prêmio será feita                

por representante da CAGECE. 

 
7.   ÉTICA 

7.1.1. Não serão permitidos materiais obscenos, difamatórios, com ameaças,         

pornográficos, racistas ou etnicamente ofensivos, vídeos que violem as leis vigentes no            

estado brasileiro, ou seja, de qualquer forma inapropriados. 

7.1.2. Cabe ao participante declarar possuir todos os direitos contidos no vídeo,            

imagem e som entregues, sendo responsável pelo conteúdo. 

7.1.3. O mesmo deverá declarar que possui as devidas licenças e autorizações            

requeridas para se utilizar de qualquer propriedade intelectual de terceiros. 

7.1.4. O participante deverá possuir também o consentimento de qualquer pessoa que            

aparecer no vídeo, isentando o festival de qualquer responsabilidade referente aos           

direitos autorais de trilhas e imagens. 

7.1.5. No caso de plágio ou flagrante que desrespeitem os direitos de terceiros, o filme               

será desclassificado. 

 
8.   RESULTADOS 
 
8.1.1. O resultado será divulgado pelo site oficial do evento e os 5 realizadores que               

terão suas obras exibidas receberão um e-mail comunicando-lhes sobre a pré-seleção. 

 
9.   RESSALVA 
 
9.1.1. O 29º Cine Ceará – Festival Ibero-Americano de Cinema não é responsável             

por prejuízos e danos através de atividades incorretas dos participantes. 

9.1.2. As cópias dos vídeos inscritos na mostra, mesmo os não selecionados, passarão a              

compor o acervo da Associação Cultural Cine Ceará, bem como da CAGECE, onde os              

curtas-metragens poderão ser exibidos em programações sem fins lucrativos do festival. 

 
Fortaleza, 02 de agosto de 2019 

 
Wolney Oliveira 

Diretor Executivo 
 
 

Tel.: +55 (85) 99134-1101 
www.cineceara.com 
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